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– 1921 m. vasario 17 d. įsteigta neoficiali Lietuvos atstovybė Vatikane, pirmasis atstovas – daktaras Juozas Šaulys –

Kelyje į dvasinę 
tėviškę – 5 psl. 

A. J. Greimas sugrąžinamas
Lietuvai – 8 psl.

Tradiciniame Vasario 16-osios mi-
nėjime prie Signatarų namų Vilniu-
je kalbą sakęs Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo pirminin-
kas profesorius Vytautas Landsber-
gis atkreipė dėmesį į aršią Rusijos po-
litiką ir, pasauliui išgyvenant naują iš-
mėginimą, Lietuvą ragino dar kartą
atlikti savo pareigą. 

,,Ateina aršiai revanšistinė ša-
lis, svajojanti apie buvusias kolo-
nijas, net ‘pribaltus’. Ji nuosek-
liai, ideologiškai, priešiškumo jaus-
mais atsiskyrė, separavosi nuo Eu-
ropos, nuėjo į meškų kampą ir sie-
kia primesti likusiam pasauliui
savo džiunglių įstatymus. Štai bent
du iš jų – numeris pirmas: ką pri-
mušė, tas ir kaltas. Numeris antras:
jeigu aš ką nors užpuolu ir mušu,
tai tam užpultajam neleistina gin-
tis, ir šiukštu neleista jam padėti
nuo manęs gintis. Šalin, supuvę Va-
karai! Boko Haram! Tie Vakarai, re-
gis, dar nesuprato, kad meškų įsta-
tymai jau viršesni už žmonių, net
Jungtinių Tautų įstatymas. ‘Zakon
– taiga, sudja – medved’ (‘Įstatymas – taiga, teisėjas – lo-
kys” – Red.) – tai Sibiro katorgininkų išmintis. Be abejo,
ji žinoma, priimtina ir buvusiems katorgos prižiūrėto-
jams”, – iš Signatarų namų balkono Pilies gatvėje susi-
rinkusiems kalbėjo jis.

Pasak V. Landsbergio, ,,įstatymas yra džiunglės, o tei-
sėjas jose – lokys”, šią doktriną Kremlius arba kremlinę
,,Boko Haram” versiją norėtų primesti visam pasauliui

visokiais kanaliukais... Profesorius prisiminė prieš gerą
savaitę išgirdęs rusišką, kremlišką Baltijos radiją, kuris
esą rinkimų proga kursto, jog niekas neuždraus kalbėti,
kas norima, dainuoti tik savo dainas apie, pavyzdžiui, di-
dįjį vadą, jo meilę ir valią. Anot Aukščiausiosios Tarybos
-Atkuriamojo Seimo pirmininko, iš esmės tai vietinis ,,Bo -
ko Haram”, kas reiškia, jog Vakarai prakeikti, juos rei-
kia sunaikinti.  – 2 psl.

,,Tegul Lietuva dar sykį atlieka savo pareigą!”

Vienybė težydi! Čikagos Vasario 16-osios minėjimo organizatoriai ir programos dalyviai:  Amerikos Lietuvių Tarybos pirm. Saulius
Kuprys, Lietuvių Bendruomenės Marquette Parko apylinkės pirm. Aušrelė Sakalaitė, Brighton Parko lietuvių atstovė Inesa Ma ka -
rie nė, LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, programos vedėja Vida Sakevičiūtė, Švč. Mergelės Marijos Gi mi mo
parapijos klebonas kun. Jaunius Kelpšas, ALT’o sekretorė Jūratė Variakojienė ir Ukrainos kongreso komiteto pirm. Illinois valsti-
joje dr. Alex Striltschuk. Jono�Kuprio�nuotr.

V. Landsbergis: Kremlius kremlinę ,,Boko Haram" versiją norėtų primesti visam pasauliui. 
Dainiaus�Labučio�(ELTA)�nuotr.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Čikagos�lietuviai�sutelktai�atšventė�Vasario�16-tąją

VIDA KUPRYTĖ

Šiais metais Čikagos lietuviai vieningai paminėjo
Lietuvos Nepriklausomybės šventę. Jungtinį minė-
jimą Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje Mar-

quette Parke vasario 15 d., sekmadienį, suorganizavo
Amerikos Lietuvių Taryba (ALT’as) ir JAV Lietuvių Ben-
druomenės Marquette Parko apylinkė. Aktyviai įsijungė
ir JAV LB Brighton Parko bei Cicero apylinkės, Šaulių są-
junga, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos nariai ir

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje. Tai graži pradžia,
kuri, galime tikėtis, bus puoselėjama toliau, ir ne tik Či-
kagoje, bet ir visose vietovėse, kur tik gyvena lietuviai.

Minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčioje. Kun. Jaunius Kelpšas savo pa-
moksle iškėlė tautinės atsakomybės pareigas. Parapijos cho-
ras, vadovaujamas muz. Ričardo Soko, giedojo giesmes. Lie-
tuvos Šauliai stovėjo vėliavų sargyboje. Mišios buvo tie-
siogiai transliuojamos per internetinį ,,Draugo” tinklala-
pį ir buvo girdimos visame pasaulyje. –  4  psl.
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Lietuvai vėl reikia didvyrių dvasios ir drąsos

Atkelta iš 1 psl.

,,Niekas mums neuždraus, taip
supraskite, nekęsti Vakarų, demok-
ra tijos, Ukrainos ir Lietuvos. Atmesk
juos, narsūs klausytojai, kurie klausote
tokių radijų ir tegyvuoja pacientų ki-
seliovizija! Todėl dabar aš sakau Jums:
visi lietuviai, pabuskite, eikite bal-
suoti ir visi dar nesuzombinti rusai ir
lenkai, eikit balsuoti už europiečių
solidarumą, ne už Georgijaus juosteles!
Ukraina dar ginasi nuo jų, jie gina Eu-
ropą, gina už visus. Ten tikrai ne ‘pu-
tinovcų’ karas prieš ‘banderosus’. Įžvel-
kime esmingiau, juk stebi ne Obama,
o apvaizda”, – sakė V. Landsbergis. 

Profesorius priminė, kad kai buvo
puolami Vilniuje, jis gavo dovaną pla-
čią juostą su moterų įaustais žodžiais
,,Palaimink, Viešpatie galingas, lietu-

vių pastangas teisingas”, kuri vėliau
užtiesta ant stalo, prie kurio posė-
džiavo laikinasis Gynybos komitetas.
Jis neatmetė, kad apie tokio komiteto
steigimą būtų galima pagalvoti ir da-
bar. 

,,Tada tikėjome ir laimėjome. Da-
bar vėl atėjo lemties metas, koks toliau
bus pasaulis, jeigu norime tempti il-
giau nei iki pirmadienio. Nepratemps,
jeigu remsis neapykanta. Arba žmo-
niškumas, arba nežmoniškumas. Ne-
pamirškime šios dienos Evangelijos ir
arkivyskupo homilijos: kam nerūpi
žu domas brolis, tas yra Kaino talkinin -
kas. Apsidairykime aplink save ir sa-
vyje, nes visi esame naujojo pasaulinio
išmėginimo dalyviai. Tegul Lietuva
dar sykį atlieka savo pareigą!”, – ra gino
V. Landsbergis. 

ELTA

Vasario 16-oji paminėta laisvės
sostinėje – Washingtone

Sekmadienį JAV sostinėje Washingtone buvo surengti Lietuvos valsty-
bės atkūrimo dienos paminėjimo renginiai.  Minėjimas prasidėjo
šventinėmis Mišiomis istorinėje Washingtono šventovėje Šv. Mato ka-

tedroje, vėliau įvyko JAV Lietuvių Bendruomenės Vasario 16-osios šventė.
Sveikindamas jos

dalyvius ambasadorius
Žygimantas Pavilionis
padėkojo JAV lietu-
viams už jų ilgametes
pastangas atkuriant
Lietuvos valstybingu-
mą. Ambasadorius pa-
brėžė bendruomenės
vaidmens svarbą užsi-
tikrinant Jungtinių
Valstijų paramą Lietu-
vos užsienio politikos
tikslų įgyvendinimui, o
taip pat ir ambasados
Washingtone, kurios 90-
tis neseniai buvo mini-
mas, veiklos tęstinu-
mui. Jis paragino JAV
lietuvius dar aktyviau
įsitraukti tiek į Lietuvos
po litinį gyvenimą, tiek į
paramos mūsų šalies interesams telkimą bendraujant su Jungtinių Valsti-
jų Kongreso ir administracijos pareigūnais. Šventės dalyvius taip pat svei-
kino JAV Lietuvių Fondo valdybos pirmininkas Marius Kasniūnas, ukrai-
niečių bendruomenės Washingtone vadovas Michael Sawkiw, koncertinę prog-
ramą surengė K. Donelaičio lietuviškos mokyklėlės mokiniai.

Pasibaigus iškilmingajai šventės daliai ambasadorius apžvelgė ir kar-
tu su renginio dalyviais aptarė aktualius tarptautinės politikos procesus ir
Lietuvos vaidmenį juose. 

LR ambasados Washingtone info ir nuotr.

,,Tegul Lietuva dar sykį atlieka
savo pareigą!”

Žygimantas Pavilionis 

Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė da-
lyvavo iškilmingose Baltijos
valstybių vėliavų pakėlimo iš-
kilmėse  S. Daukanto aikštėje
ir pasveikino Tautą valstybės
atkūrimo dienos proga. Ji sakė:

Vasario šešioliktoji – ypatinga
diena. Ji mums primena apie
griuvėsius, iš kurių buvo at-

statyta mūsų valstybė, ir jos pamatus,
kurie niekada nebuvo sugriauti –
mūsų lietuvišką dvasią.

Ši diena mums primena ir apie iš-
skirtinę drąsą, kurios reikėjo Lietuvai,
beveik prieš šimtmetį pakilusiai va-
duotis iš imperinės Rusijos gniaužtų.

Šiandien mums ir vėl reikia tos
pačios didvyrių dvasios ir tos pačios
drąsos, kad išsaugotume viską, ko
esame pasiekę. Kad galėtume toliau
kurti ir stiprinti savo valstybę.

Kad Vilnius visada būtų Lietu-
vos širdis, o Klaipėda – Lietuvos jūri-
niai vartai. Kad niekas nesikėsintų nė
į vieną mūsų žemės pėdą.

Mes pelnytai galime didžiuotis
savo valstybe, kurią prieš šimtmetį pa-
saulis jau buvo spėjęs pamiršti ir ne-
labai skubėjo prisiminti. Dabar Lie-
tuva – lygiateisė garbingų valstybių
partnerė.

Mūsų balsą ne tik girdi. Į jį įsi-
klauso dėl ypatingos mūsų patirties.
Žinome, ką reiškia netekti savo žemės.
Prarasti namus ir artimuosius. Mus
mėgino nutildyti – atimti gimtąją kal-
bą. Suskaldyti visuomenę.

Tačiau mūsų tauta sugebėjo atsi-
tiesti. Laisvės kovose ir vienybėje. At-
siremdama į didingą istoriją ir kultū-
rą. Vėl esame savarankiški, bet nesa-
me vieni.  Mus vertina ir saugo.

Su džiaugsmu šiandien keliame
savo Trispalvę, atsineštą iš tūkstantis
devyni šimtai aštuonioliktų metų. Pir-
mą kartą į dangų ji buvo iškelta Gedi -
mino pilies bokšte. Dabar ji plazda prie
Jungtinių Tautų New Yorke, prie Eu-
ropos Parlamento Briuselyje ir dau-
gelyje kitų reikšmingiausių pasaulio
vietų.

Mums reikės dar labai daug nu-
veikti savo šalyje, kad kiekvienam
žmogui čia būtų gera ir saugu gyven-
ti, auginti vaikus ir anūkus, planuoti
ateitį. Sieti ją su Lietuva.

Mielieji,
mūsų tautinė giesmė ragina būti

ištikimais savo Tėvynės vaikais.   
Būkime mylintys, rūpestingi, vi-

sada pasirengę ją puoselėti ir saugoti.
Tegul tai bus svarbiausias mus

vienijantis jausmas.
Kiekvienas iš mūsų tapkime Lie-

tuvos istorijos autoriais.
Imkimės atsakomybės už savo

valstybę.

Didžiuokimės ir tikėkime Lietu-
va. 

Vasario šešioliktoji – tai laisvos
Lietuvos ir laisvų jos piliečių šventė.   

Tegul mūsų laisvė skamba, su-
vienydama lietuvius visame pasauly-
je!

Su švente Jus visus!
Prezidentės spaudos tarnyba

S. Daukanto aikštėje buvo pakeltos Baltijos valstybių vėliavos Roberto�Dačkaus�nuotr.



Gerokai nustebino antraštė „Delfi”
dienraštyje: „Rusijos neturi būti”
(tekstas buvo perspausdintas iš

„Veido” žurnalo). Mes, matyt, esame la-
bai kompleksuoti (gal tai sovietinių lai-
kų palikimas?), nes tokios minties net
sau patiems nedrįstame pasakyti. Pir-
miausia – bijome pasirodyti ne vakarie-
čiai, kurie mus palaikytų kse nofobais.
Mus drausmina ir krikščioniškas auk-
lėjimas: smerk ne žmogų, o jo blogą darbą.
Prieš porą dienų vienos laidos vedėjas pasakė kaž-
ką panašaus į „rusai puola”, ir čia pat atsiprašė ir
pasitaisė: „Kremlius puola”. O juk turėtume teisę pa-
sakyti – rusai mums yra padarę tiek blogo, kad ge-
riau tegu jie prasmenga – pusantro šimto metų kan-
kino carinė Rusija, penkiasdešimt – sovietinė, dabar
vėl grasina... Bet žodžius, kad „Rusijos neturi būti”,
ištarė ne koks „fašistas” iš Pabaltijo, o tikras rusas
iš Rusijos Antonas Čadskis, simpatiškas jaunas
žmogus. Taigi jam galima. Ir jis kritikuoja „rusiškojo
pasaulio”, kurį neva „ginti” ėmėsi Vladimiras Pu-
tinas, idėją.

„Kaskart susimąsčius apie „rusiško pasaulio”
viruso aukas, kuriomis tampa pasižymintieji silpnu
intelektualiniu ir etiniu bei moraliniu imunitetu, no-
risi paklausti šios ligos platintojų: o ką jūsų šiuo-
laikinė Rusija davė pasauliui? Ieškau atsakymo
ketverius metus – nuo tada, kai 2011 m. tapau siste-
mišku rusofobu”, – sako Antonas Čadskis, Kali-
ningrade gyvenantis publicistas, dailininkas, tink-
lalapio ~http://rufabula.com~ autorius, – Rusija ne-
gali eksportuoti nei savo santvarkos, nei kultūros ar
filosofijos”. 

Autoriui nepriimtina „rusiškojo pasaulio” gy-
nėjų užsienio politika, kurią jis lygina su bananų res-
publikomis ir vadina kišimusi į Nepriklausomų vals-
tybių sandraugos šalių reikalus. „Bet ką gi iš tiesų
ji gali duoti šalims, kurios pateks į jos įtakos sferą?
Ogi nieko. Rusija – tai bebaigiąs suirti lavonas,
skendintis siaubingoje korupcijoje, „otkatuose” (kai
padėjęs padaryti aferą gauni savo dalį), biurokrati-
joje, policijos „diedovščinoje” (kai seniau tarnau-
jantys terorizuoja naujokus), autoritarizme ir mele.
Ką ji siūlo pasaulio civilizacijai, išskyrus energijos
išteklius ir Kubanės kazokų chorą su balalaikomis?
– piktinasi Antonas. – Pasikartosiu: nieko. Net JAV,
nepaisant jų politinių žaidimų, skleidžia laisvę ir de-
mokratiją. Vakarietišką, tikrą demokratiją, kurios
nereikia įvesti senatoriams politiniame teatre. O val-
džia ten – savo vietoje. Renkant šerifą. Tvirtinant
gimtojo miesto statybų planą. Laisvė rengti mitin-
gus ir eitynes. Žodžio laisvė. Asmens laisvė.

O ką skleidžia Europa? Tas pačias laisves, tik su-
sietas su Europos tradicijomis, atsakomybe ir pa-
reigingumu. Vakarų pasaulis skleidžia progresą: viso
pasaulio mokslininkai plūsta į Vakarų laboratorijas,
viso pasaulio studentai svajoja studijuoti Vakarų uni-
versitetuose. Viskas, kas jus dabar supa – biuro įran-
ga ar drabužiai, – Vakarų minties rezultatas, Vaka-
rų kūdikis. Kaip ir pasaulinis darbo pasidalijimas,
kurio dėka ši technika gaminama Azijos šalyse
(būtent Vakarai tiesiogiai ir netiesiogiai prisidėjo
prie Azijos augimo). Taigi Vakarai – pažangos, kū-
rybiškumo ir pagarbos individui įsikūnijimas. O ką
šiuolaikinė Rusija? Kuo ji grindžia savo pretenzijas
patekti į supervalstybių ir didžiųjų pasaulio politi-
kos veikėjų ložę?” – tokie kartūs žodžiai jauno mąs-
tytojo, kuris anksčiau gyveno centrinėje Rusijos da-
lyje, mąstė apie savo tautiečių gyvenimą ir sumąs-
tė, kad iš beviltiškai prarastos valstybės gali išsi-
gelbėti tik atskiri regionai. Jis stebėjo Kaliningra-
dą, buvusį vokišką Karaliaučiaus kraštą. Jam atrodė,
kad šio regiono geografinė padėtis ir susiklosčiusi
ekonominė bei politinė situacija leistų atsiriboti nuo
federalinio centro, o ilgainiui įgyti visišką nepri-
klausomybę ir įkurti suverenią respubliką. Keletą
metų stebėjęs šią teritoriją praėjusiais metais jis net
persikėlė ten gyventi – tarsi į savotišką Nojaus lai-
vą, kuris išgelbės bent dalelę rusiškos civilizacijos.
Ir apie Kaliningrado kraštą jis nekalba kaip apie „is-
konno russkije zemli” – nuo seno rusišką žemę, kaip
rusus bando įtikinti jų imperialistai, o kaip apie ka-
daise klestėjusią Rytų Prūsiją, kur dabar vaizdas la-
bai liūdnas. „Kaliningradas dabar įkūnija rusišką
apsileidimą ir beviltiškumą, barbarišką maskolių po-
žiūrį į kultūrą, istoriją ir kasdienio gyvenimo or-
ganizavimą, – sako Antonas. – Tačiau Kaliningrado
sritis iki šiol neprarado savo rūsčios romantikos,

griežtos it senovinės bažnyčių sienos. Nors viskas čia
suniokota ir neefektyviai tvarkoma, šis regionas,
mano nuomone, gali tapti perspektyvia naujos res-
publikos statybų aikštele... Būsimąją respubliką
drauge kurti turi vizų ar kitų kliūčių nevaržomi vers-
lininkai, kultūros bei meno veikėjai iš Europos ir
viso pasaulio. Tai teritorija, kurioje turi sutapti ir
bendra kryptimi judėti šios respublikos, Lenkijos,
Lietuvos ir Vokietijos interesai...” 

Tai štai kokias mintis gimdo Kremliaus politi-
ka, – jeigu gabalais galima skaldyti Ukrainą, kodėl
negalima skaldyti Rusijos?! Apie tai dar nuo Krymo
okupacijos pradžios kalba Kremliui oponuojantys po-
litologai. Sakoma – pasėjęs vėją pjausi audrą. Išties
– norėdamas išlaikyti ekonomiškai silpstančią vals-
tybę ir kad už tai nebūtų nubaustas, Putinas ėmėsi
gaivinti pasaulinės rusų supervalstybės viziją (to sie-
kė ir bolševikai, juk jie taip pat sapnavo apie pa-
saulinę komunizmo revoliuciją). Pasaulio užkaria-
vimas – tokia saldi dalies rusų svajonė, kad jie su-
tinka aukoti ne tik savo, bet ir savo vaikų ateitį? Pa-
staruosius penkiolika metų Rusija dėl aukštų naftos
ir dujų kainų nuosekliai augo, žmonių gyvenimas ge-
rėjo. Vidutinis rusas jau, sako, galėjo leisti sau
atostogauti Vakarų kurortuose, mažiau pajamų tu-
rintys ir angliškai nekalbantys – Lietuvos ar Latvi-
jos pajūryje. Ir visam tam dabar atėjo galas. Dėl vie-
no nepamatuotai ambicingo žmogystos, kuris pabi-
jojo prarasti valdžią. „Laisvosios Europos” rusiškasis
radijas ir jame kalbantys opozicijos politikai nuolat
primena, kad Rusijos smukimas prasidėjo ne Uk-
rainos karo metu, o prieš šį karą. Ir kad karas pra-
sidėjo būtent dėl to, kad užtušuotų ekonomikos
griuvimą, nes brangiausios naftos metais dėl Rusi-
jos ateities nieko – absoliučiai nieko nebuvo padaryta
– nei reformų vykdyta, nei savų technologijų kurta.
Kokią Putinas Rusiją perėmė iš postkomunistinio Jel-
cino, tokia ji liko iki šiolei. 

Taigi mūsų minimas jaunasis mąstytojas svars-
to, kad rusai gali išsigelbėti tik suskilusiuose ma-
žuose Rusijos gabalėliuose, kurių, žinoma, nenorės
paleisti Maskva. Bet, sako autorius, „regionas turi
pasirinkimą: arba ir toliau būti laikomas už pavadžio
šizofrenija sergančios Maskvos ir tenkintis iš jos gau-
namais apgailėtinais trupiniais, arba suvokti būti-
nybę prisiimti atsakomybę už savo krašto likimą ir

ateitį. Kai ateis laikas referendumui dėl
pasitraukimo iš Rusijos Federacijos su-
dėties (teisėto – pakeičiant Rusijos Fe-
deracijos konstituciją atsižvelgiant į gy-
ventojų valią), turės būti labai aiškiai su-
vokiama tolesnio judėjimo kryptis. Re-
ferendumo gali ir nebūti – tuo atveju, jei
Rusija dar kartą subyrėtų”. 

Esu rašiusi, kad panašias mintis
dar sovietiniais metais puoselėjo Sibiro
intelektualai. Putino pražūtinga politika

šias mintis kursto ir toliau. 
Antonas Čadskis netiki krikščioniškuoju me-

sianizmu, kurį rusams siūlo išmokęs žegnotis buvęs
KGB-istas Putinas: „Krikščioniškojo mesianizmo
esmė – dabartinio patriarcho Kirilo pamokslai pa-
skutines kelnes baigiantiems pragerti gyventojams
ir entuziastingas Rusijos stačiatikių bažnyčios da-
lyvavimas gardaus kąsnio dalybose. Rusija nebega-
li kitų nacijų labui eksploatuoti savo visuomenės
santvarkos modelio, nes šis modelis visiškai atitin-
ka XX a. pradžiai būdingą supratimą ir yra galuti-
nai degradavęs. Savos kultūros nėra – Rusiją peni už-
sienis. Rusijos filosofija, požiūris į gyvenimą? Die-
ve, tai absurdas! Tokios filosofijos rezultatą mes ma-
tome Rusijoje. 

Vakarai neša bombų demokratiją. Viskas tei-
singa. Nuversdami eilinį tironą ir perkeldami savo
santvarką į trečiojo pasaulio šalis, Vakarai negali pa-
siekti greitų rezultatų – buvusios kolonijos yra per-
nelyg archajiškos. Pernelyg religingos ir neišsila-
vinusios, kad perimtų mūsų vertybes. Tačiau svar-
biausia Vakarų misija ir yra, laužant per daugelį am-
žių nusistovėjusią primityvių tautų tvarką, prisidėti
prie naujos sistemos, pagrįstos pagarba asmeniui,
gimimo. Išversdami iš sosto diktatorių, Vakarai
sugriauna jo nusistovėjusią sistemą, tad ne viskas
iš pradžių einasi sklandžiai, kaip, tarkime, Irake, kur
ne viskas gerai, o gal net ir blogiau, nei valdant Hus-
seinui. Bet pamažu ten susiformuos normali politi-
kos tradicija ir  šalis  ims žengti  demokratijos  ke-
liu.

O jei islamistiniam užkratui būtų leista susi-
vienyti į konfederacinę religinę sąjungą, tai gali
reikšti Vakarų civilizacijos saulėlydį ir prasidė-
siantį naują „tamsos amžių” – religinį tamsumą ir
visuomenės nuosmukį. Todėl Vakarai turi teisę! O
Rusija jos neturi. Rusija – tai padaras, mintantis vis-
kuo aplink ir teršiantis erdvę savo imperinėmis am-
bicijomis, nuodijantis gyvenimą kaimynams savo
priešiškumu ir buku mesianizmu”.

Taigi esama rusų, kurie sugeba mąstyti sava-
rankiškai. Beje, tokį maištininką Karaliaučiaus
krašte žinau ne vieną. Matyt, tas kraštas traukia lais-
vą mintį ir gal kada nors ji čia bus realizuota. O kai
Rusiją ims valdyti tokie rusai, mes neprieštarausi-
me, kad ji vėl būtų.
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Prenumeruokime ir skaitykime „DRAUGĄ’’ • www.draugas.org

Rusijos neturi būti
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Kijevas (delfi.lt ) – Vasario 15 d. Kijeve vyko akcija „Viena širdis”, simbolizuojanti Ukrainos ir Lietu-
vos vienybę: akcijos dalyviai, daugiausia studentai ir moksleiviai, centrinėmis miesto gatvėmis nešė 200 met-
rų ilgio Lietuvos ir Ukrainos vėliavas. Vėliavų nešimo akcija vyko Kreščiatiko gatvėje, Nepriklausomybės ir
Europos aikštėse. Panaši akcija vyko Lietuvoje: 2013 m. spalio 3 d., siekiant palaikyti Ukrainos integraciją
į europines struktūras, ir 2014 m. kovo 11 d., išreiškiant palaikymą Ukrainos suverenitetui.

Kijeve nuvilnijo 200 m ilgio Trispalvė

Ukrainiečiai dėkoja Lietuvai. Akcija Kijeve. twitter.com�nuotr.
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yra subtilus ir, deja,
veiksmingas. Todėl turi-
me būti budrūs, kad jį at-
pažintume ir atmestu-
me.

Konsulas pabrėžė,
kad laisvę reikia nuolat
sergėti. Tai kiekvieno pa-
reiga. Buvome liudinin-
kai Gruzijos užpuolimo,
dabar Ukrainos.  ,,Ar tik
ne Ukraina bus dar vie-
na mūsų neišmoktų pa-
mokų? – klausė M. Gu-
dynas. – Mūsų kova už
Ukrainą yra kova už
savo, visos Europos atei-
tį.”

Minėjimo dalyvius
pasveikino dr. Alex
Striltschuk, Ukrainos
kongreso komiteto pir-
mininkas Illinojaus valstijoje. Jis padėkojo lietu-
viams už Ukrainos palaikymą ir parodytą solida-
rumą. 

JAV LB atstovė Austėja Sruogienė perskaitė JAV
LB pirmininkės Sigitos Šimkuvienės sveikinimą Va-
sario 16-osios proga.

ALT’o pirmininkas Saulius Kuprys kalbėjo
apie ypatingą pabaltiečių atstovybės Washingtone
svarbą.  Nuo 1961 metų veikiantis Jungtinis Pabal-
tiečių komitetas (JBANC) nuolat kelia Lietuvai rū-
pimus klausimus JAV sostinėje. Jis yra išvystęs pla-
tų informacijos tinklą ir palaiko glaudžius ryšius su

Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos Nepirklausomybės minėjimą parapi-
jos salėje pradėjo JAV LB Marquette Parko apylin-
kės pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, šiltai visus pa-
sveikindama ir pakviesdama Vidą Sakevičiūtę ves-
ti minėjimą. Kartu su Viktoru Kelmeliu ir Nele Pau-
lauskaite visi susirinkusieji sugiedojo JAV ir Lie-
tuvos himnus. Invokaciją sukalbėjo kun. Jaunius
Kelpšas, Nepriklausomybės aktą perskaitė Inesa Ma-
karienė. Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji už Lie-
tuvos laisvę.

Į minėjimo dalyvius prabilęs Lietuvos Respub-
likos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudy-
nas pastebėjo, kad per 97 metus nuo Lietuvos Ne-
priklausomybės paskelbimo 1918 metais, Lietuva
praleido daugiau metų okupuota nei laisva. Tik 2018
metais, kada sulauksime Vasario 16-tosios šimt-
mečio, Lietuvos laisvės dienų bus daugiau. Pasak
konsulo, mes jau pripratome prie laisvės. Saugiai gy-
venant mūsų nebegąsdina karo ar priespaudos ži-
nios sklindančios iš kitų pasaulio šalių – tai toli. Ta-
čiau, anot konsulo, ,,agresija bet kokiame krašte turi
savo kainą – ta kaina aukšta”. Palikta nesutramdyta
ji kėsinasi į kiekvieną, pernelyg patenkintą savo lais-
ve. Tokia agresija jau šėlsta rytų Ukrainoje, Irake,
Sirijoje, dabar – ir Libane.

Konsulas pastebėjo, kad išpuoliai prieš laisvę
nėra vien karo laukuose,  bet yra ir žodžiuose, kai
sub tiliai skleidžiamas melas. Melui nepasipriešinus,
jis būna priimtas kaip ,,kita nuomonė”. Taip, pa-
vyzdžiui, rusų agresorių tikslas yra per melą su-
kiršinti JAV su Europa, sukelti įtarimus tarp Vakarų
valstybių, kad Vakarai susiskaldytų ir taptų nebe-
veiksmingi, silpni ir nuolaidžiaujantys. Tas melas

TELKINIAI

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!

Čikagos Vasario 16-osios minėjime menininkas Vidma Wait stebina jaunimą savo tapyba. Minėjimo salėje buvo iška-
binti menininko nutapyti Lietuvos bažnyčių ir kitų vaizdų paveikslai.                                                  Jono�Kuprio�nuotraukos

Čikagos Vasario 16-osios minėjime filmo premjera: Vytautas Landsbergis Čikagoje prieš 24 metus.

Čikagos Vasario 16 minėjime Amerikos Lietuvių tarybos pirm. Saulius Kuprys įteikia Žal-
girio mūšio medalį LB Marquette Parko pirmininkei Aušrelei Sakalaitei.  Už jų – progra-
mos vedėja Vida Sakevičiūtė.

JAV senatoriais ir Kongreso nariais bei jų patarėjais.
Šios įstaigos išlaikymui kasmet reikia 35 000 dol. –
juos sutelkia ALT’as  su reikšminga Tautos Fondo pa-
rama. ALT’o veikla apima žmogaus ir tautinių teisių
gynimą, veiklos gairės yra nustatytos pagal tarp-
tautinę teisę. Yra svarbu išlaikyti šią instituciją šiuo
kritišku laiku, kai vėl iškilo grėsmė ne tik Lietuvai,
bet ir visai Rytų bei Centrinei Europai. Ypatingas dė-
mesys yra skiriamas Ukrainai, užmegzti glaudūs ry-
šiai su ukrainiečių centrinėmis organizacijomis.

Saulius Kuprys perskaitė ALT’o rezoliucijas, ku-
riose buvo pabrėžtas rūpestis dėl Ukrainos ir ragi-
nimas JAV suteikti jai reikiamą paramą, kuri įga-
lintų kraštą apsiginti nuo Rusijos agresijos.

Minėjimo pertraukos metu buvo parodytas
trumpas filmas apie kaimyninės parapijos – Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Brighton Parke –
100 metų sukaktį. Tuo metu buvo vaišinamasi pa-
rapijos šeimininkių paruoštais pietumis.

Minėjimas užbaigtas filmo apie prof. Vytauto
Landsbergio apsilankymą Čikagoje prieš 24 metus
peržiūra. Tai laikas, kada vyko kova su nerangiais
Vakarais,  siekiant Lietuvos diplomatinio pripaži-
nimo. Filmas susilaukė didelio susidomėjimo. Jame
įamžintas istorinis momentas, kada Lietuvos laisvei
grėsė dar vienas sovietinis puolimas. Filme aiškiai
jaučiama įtampa, kuri jungė lietuvius užsienyje su
budinčiais tėvynainiais Vilniuje.  

Filmas lyg pabrėžė gen. konsulo Gudyno išsakytą
perspėjimą: lietuvių tautos rūpesčiai prieš 24 metus
dabar yra Ukrainos rūpesčiai, o Ukrainos rūpesčiai
gali lengvai vėl tapti Lietuvos.  

Po filmo minėjimo dalyviai dar ilgai diskutavo
apie vienybės būtinumą siekiant apginti Lietuvos
valstybingumą ir laisvę.

LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudynas
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Vytautas Landsbergis Čikagoje prieš 24 metus
ALT’as pristatė istorinio filmo premjerą

Čikagos�Vasario�16-tosios�minėjime,�surengtame�vasario�15�d.,�didelio�pasise-
kimo�susilaukė�filmas�apie�Vytauto�Landsbergio�apsilankymą�Čikagoje�prieš
24�metus.�Tai�buvo�1991�m.�gegužės�mėnuo�–�istorinis�laikotarpis,�kai�Lietu-

va�buvo�paskelbusi�Nepriklausomybę,�tačiau�Vakarai,�ypatingai�JAV,�delsė�suteikti
visišką�diplomatinį�pripažinimą.�V.�Landsbergis�atvyko�su�tikslu�,,pramušti�diplomatijos
ledus”�JAV�sostinėje.�Į�Čikagą�jis�atvyko�po�pasimatymo�Washingtone�su�tuometiniu
JAV�prezidentu�George�H.�W.�Bush.

JAV�laikysena�tada�buvo�lietuviams�nesuprantama,�nes�JAV�niekada�nepripažino
okupacijos�ir�aneksijos�teisėtumo.��Tad�Lietuvos�nepriklausomybės�paskelbimas�tu-
rėjo�vesti�į�automatišką�pripažinimą.

Toks�delsimas�atrodė�ypatingai�pavojingas,�kadangi�vis�tvyrojo�galimybė,�ku-
rią�pabrėžė�prof.�Landsbergis,�kad�sovietai�vėl�gali�karine�jėga�užimti�ir�okupuoti�Lie-
tuvą.�Filme�matome,�kaip�tūkstantinė�minia�laukia�Vytauto�Landsbergio�atvykimo�Mid-
way�oro�uoste.�Jis�pasitinkamas�audringais�plojimais�ir�skandavimu�,,Lietuva!�Lietu-
va!”.�Kadruose�matyti�daug�jaunimo�bei�veteranų�veikėjų.�Reikšminga,�kad�Vytautą
Landsbergį�pasitinka�Illinojaus�gubernatorius�Jim�Edgar�ir�senatorius�Alan�Dixon,�lie-
tuvių�kilmės�Illinojaus�senatorius�Frank�Savickas,�JAV�LB�pirmininkas�dr.�Antanas�Raz-
ma�bei�Amerikos�Lietuvių�Tarybos�pirmininkas�Grožvydas�Lazauskas.

Filme�taip�pat�matome�Čikagos�Loyola�universiteto�akademinių�metų�užbaigi-
mą,�kuriame�prof.�Vytautui�Landsbergiui�buvo�suteiktas�garbės�doktoratas.�Panoraminiu
vaizdu�filmo�operatorius�įamžino�per�tris�aukštus�gausiai�susirinkusius�dalyvius�erd-
vioje�Medinah�Temple�auditorijoje.�Tūkstančiai�dalyvių�atsistoję,�ilgais�plojimais�pa-
gerbė�laisvos�Lietuvos�atstovą�ir�lietuvių�tautos�kovą�prieš�tironiją.�

Toliau�rodomi�vaizdai�iš�šv.�Mišių�Švč.�Mergelės�Marijos�Gimimo�parapijos�baž-
nyčioje�Marquette�Parke�bei�susitikimas�su�lietuviais�ir�spaudos�bei�televizijos�žinių
korespondentais�bažnyčios�šventoriuje.

Filmo�pagrindinė�dalis�yra�V.�Landsbergio�kalba,�pasakyta�Maria�Aukštesniosios
mokyklos�auditorijoje.�Kalboje�jis�suglaustai�ir�aiškiai�iškėlė�kritišką�Lietuvos�padėtį.
Jis�sakė,�kad�Lietuva�neatsisako�kompromisų,�bet�nesutinka�su�kapituliacija,�kurios
būtent�Sovietų�Sąjunga�reikalauja.�Landsbergis�pabrėžė,�kad�Lietuva�iš�Vakarų��ne-
reikalauja�nei�kariuomenės,�nei�ginklų.��Lietuvai�reikia�tik�vieno�–�tai�parašo,�pripa-
žįstančio�Lietuvą�visateisiška�nepriklausoma�valstybe.�Kol�JAV�aiškiai,�bet�lėtai�arti-
nosi�prie�tokio�pripažinimo,�sovietai�ruošėsi�puolimui.��Padėtis�buvo�kritiška.�Vaka-
rų�delsimas�statė�Lietuvą�į�gyvybinį�pavojų.�Vytautas�Landsbergis�savo�žodyje�davė
iššūkį�išeivijai,�sakydamas,�kad�išeivija�vis�dėlto�gali�daugiau�padaryti,�įtaigodama�JAV
vyriausybę�suteikti�Lietuvai�pripažinimą.��Filme�jo�kalbos�metu�buvo�rodomi�kadrai
iš�Lietuvos�–�masiniai�protestai�ir�dramatiškos�konfrontacijos�su�sovietų�ginkluoto-
siomis�pajėgomis.

Čia�įamžintas�ir�pokylis,�pagerbiantis�Vytautą�Landsbergį�Čikagos�Field�Museum.
Jo�metu�prof.�Landsbergis�vėl�pateikė�JAV�vyriausybei�klausimą:�kada�JAV�pripažins
Lietuvos,�Latvijos�ir�Estijos�valstybingumą?�Tai�joms�–�egzistencinė�būtinybė.

Filmas�baigiasi�Vytauto�Landsbergiu�apsilankymu�Pasaulio�lietuvių�centre�Le-
monte,�kur�lietuviai�jį�šiltai�priėmė.

Filmas�profesionaliai�nufilmuotas�Alvydo�Buklio.�Stebėtina,�kad�tai�–�vieno�ope-
ratoriaus�darbas,�naudojant�vieną�filmavimo�aparatą.�Filmas�dinamiškas�ir�efektin-
gai�pagauna�tuometinę�nuotaiką�išeivijoje�bei�Vytauto�Landsbergio�kietą�nusistatymą
ir�atsispyrimą�pagundoms�ieškoti�lengvesnių�kelių,�kurie�būtų�pragaištingi�Lietuvos
nepriklausomybei.

Suskaitmenintą�filmo�versiją�parūpino�Amerikos�Lietuvių�Taryba.�Yra�numaty-
ta,�kad�per�šią�organizaciją�filmo�kopijos�bus�prieinamos�Amerikos�lietuvių�visuomenei.

Vida Kuprytė

RAMUNĖ LAPAS

Pakili ir šventiška nuotaika tvy-
rojo Tėviškės parapijoje Wes-
tern Springs, IL vasario 15-osios

sekmadienį. Pakalbėjęs su sekmadie-
ninės mokyklėlės vaikais apie laisvę –
valstybės ir žmogaus, mūsų visų pa-
sirinkimo laisvę eiti su gėriu arba
blogiu, – kunigas Liudas Miliauskas
palydėjo mažuosius į pamoką ir pra-
dėjo sekmadienines pamaldas. Šįkart
– po Lietuvos nepriklausomybės ženk-
lu. 

Savo pamoksle kun. Liudas pra-
vedė paralelę tarp gyvenimo toli nuo
Tėvynės, bet buvimo lietuviu ir nuto-
limo nuo savo dvasinės tėviškės. „Kiek
daug kartų mes esame sakę sau – kaip
norėčiau būti geresniu, kaip norėčiau
būti kitokiu, – kalbėjo jis. – Bet neišėjo
– nepadariau, ko reikėjo, nepasielgiau
kaip turėjau... Apsunkinau savo sielą
ir nešuosi dabar tuos akmenis, gadin-

damas savo kasdienybę.”
Mes esame praradę ryšį su savo

,,tėviške”. Ramiai savo sieloje žmo-
gus gali gyventi tik žinodamas, kur yra
jo dvasiniai namai. Tą ryšį reikia at-
statyti prašant Dievo pastiprinimo. 

Kaip sako apaštalas Paulius, kol tu
esi kūne, tu esi toli nuo Jo. Bet tu pri-
klausai ne čia – mūsų kūnas nėra
mūsų tėvynė. Tas, kas žino, kam pri-
klauso jo širdis, yra ramus. Bet kaip tai
žinoti? Sunku mums suprasti, kas ir
kaip yra, aiškino kunigas Liudas, nes
niekas iš ten negrįžo ir niekas nepa-
pasakojo... Lygiai taip pat kaip tiems
vaikams, čia gimusiems, sunku įsi-
vaizduoti, kas yra Lietuva. Bet Vieš-
pats duoda mums transfigūracijos va-
landas – blyksnius, kai tą šviesą pa-
matai aiškiau. Tačiau turi būti su
Kristumi. Jeigu eini su Juo, Dievas
duoda savo ženklą, parodo tau tą švie-
są. 

Kunigas Liudas linkėjo atrasti

Kelyje į dvasinę tėviškę
Vasario 16-osios minėjimas ir „Lietuviška popietė” lietuvių evangelikų liuteronų „Tėviškės” parapijoje

savo dvasinę priklausomybę ir teisin-
gai suvokti pasirinkimo laisvę, nes
mus valdo aukštesnės jėgos, ir jeigu
širdyje nėra Dievo, ten įsikuria velnias.

Vasario 16-osios minėjimo prele-
gentas žurnalistas Vytautas Zalato-
rius pastebėjo, kad šie-
met 97-asis mūsų valsty-
bės gimtadienis sutam-
pa su JAV švenčiama Pre-
zidento diena ir tai sutei-
kia mums ypatingą progą
paminėti savo septynis
prezidentus. 

Vytautas Zalatorius
sakė, kad nors dvasinė
pusė yra labai svarbi, ta-
čiau fizinė, ypač politi-
nė, taip pat labai daug le-
mia žmonių gyvenime. Ir
čia didelį vaidmenį vai-
dina žmonių grupės (tau-
tos) valia bei jos kaimy-
nai. 

Lietuva visada tu-
rėjo kaimynus, kurie no-
rėjo dominuoti. Todėl
Lietuvos nepriklausomybė, pasak pre-
legento – tikras istorijos stebuklas.
Prieš šimtą metų Lietuva buvo tra-
giškoj situacijoj, pažymėjo jis, bet tur-
būt tikrai doriems padeda Dievas. Rei-
kia tik stebėtis, sakė jis, kokia ,,akip-
lėšiška” deklaracija buvo paskelbta
saujelės žmonių – kad norim atsiskirt
nuo kaimynų ir prašom pasaulio pri-
pažinimo. Nuostabu, kalbėjo prele-
gentas, jog saujelė inteligentų, nebai-
gusių jokių lietuviškų universitetų, su-
siprato, kad jie ne vokiečiai, ne rusai,
o kažkokie kitokie... Lygiai taip pat
nuostabus ir faktas, kad apie šią dek-
laraciją beveik niekas nežinojo – Lie-
tuva buvo vokiečių okupacijoje, viskas

Vytautas Zalatorius prisiminė Nepriklau-
somybės akto paskelbimo aplinkybes

vyko pogrindžio sąlygomis, nebuvo
nei televizijos, nei interneto. Anot Za-
latoriaus, nerami pasaulinė situacija
– karas, bruzdėjimai Rusijoje ir kt. –
sudarė sąlygas Lietuvai paskelbti savo
nepriklausomybę. 

Situacija iki Antrojo pasaulinio
karo daugelio buvo išgyventa asme-
niškai. Po to sekė 50-ties metų okupa-
cija, kol 1990-ųjų kovo 11 dieną buvo at-
kurta Lietuvos Nepriklausomybė –
tai, anot Zalatoriaus, tarsi antra me-
dalio pusė.

,,Mūsų pareiga užsienyje – neuž-
miršti savo dvasinio prado. Mes ne-
galim ‘nusikratyti’ savo garbingo pa-
likimo. Tad dirbkim, mylėkim savo
kraštą, vežkim vaikus į Lietuvą, mo-
kykim juos lietuvių kalbos ir tikėki-
mės, kad Lietuva neužilgo bus kaip Vo-
kietija ar kaip kuri kita stipri Europos
valstybė”, – linkėjo prelegentas.

Kunigas Liudas Miliauskas pra-
nešė, kad Nepriklauso-
mybės atkūrimo 25-me-
tis bus minimas Tėviš-
kės parapijoje kovo 15 d.
ir pakvietė Vytautą Za-
latorių nušviesti ir tą
,,antrąją medalio pusę”.

Po pamaldų ir mi-
nėjimo parapijiečiai ir
svečiai (buvo matyti ir
naujų veidų!) vaišinosi
cepelinais ir kartu su
akordeonistu Broniu-
mi Mūru išdainavo il-
giausią lietuviškų dai-
nų pynę.

Iki pasimatymo
„Lietuviškoje popietė-

je – 2” kovo 15 d.!

Regina ir Alfredas Kuliai klausosi specialiai jiems atliekamo
Stepo Graužinio 1938 m. tango „Regina”

Reda Cowthon su dukrele Sedona, kurios plaukus puošė tris-
palviai kaspinėliai 

Akordeonistas Bronius Mūras
Ramunės�Lapas�nuotraukos
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Orange apygardos lietuviškajai mokyklai – jau šešeri
ALEKSANDRA KUDUKIS

Vasario 8-ąją, sekmadienį, Orange apy-
gardos (Irvine, Californijoje) pradinė lie-
tuviškoji mokykla šventė 6-uosius
mokslo metus.

Šia proga susirinko minia moki-
nukų, tėvų, giminaičių ir drau-
gų. Vilma Remeikaitė, mokyklos

direktorė, pasidžiaugė gausiai susi-
rinkusiais ir pristatė garbingą viešnią
– JAV Lietuvių Bendruomenės Vaka-
rų apygardos pirmininkę Violetą Ged-
gau dienę, kuri Orange apygardos lie-
tuviškajai mokyklai įteikė 500 dolerių
čekį. Šią žinią visi susirinkusieji, sė-
dėdami prie stalų po skėčiais nuo
karštos Pietų Californijos ryto saulės,
sutiko dėkingais plojimais. 

Tuomet savo pasirodymą pradėjo
klounas Rolandas Dabrukas, plaiks-
tydamasis mėlynai-baltai dryžuoto-
mis kelnėmis su petnešomis, visiškai
nederančiu kaklaraiščiu, storais juo-
dais akiniais bei  juokinga skrybėle.
Jis visą valandą valdė žiūrovus, pri-
kaustęs jų dėmesį savo numeriu „Pro-
to bokštas”, kurio metu buvo piešiama,
šokama, šokinėjama, žaidžiama ir ki-
taip linksminamasi. Į pasirodymą
buvo įtraukti ne tik vai kai, bet ir su-
augusieji – jie mokėsi šokti, atsakinė-
jo į viktorinos klausi mus ir t. t. 

Po to, nuo judrių žaidimų malo-
niai pailsę visi susirinko aplink di-
džiulį gimtadienio tortą, prie kurio

Valio! Jau gyvuojame 6-erius metus Inos�Petokienės�nuotr.

buvo sudainuota „Ilgiausių metų”. Taip skaniai diena ir bai-
gėsi. Visi skirstėsi su šypsenomis, kurios švietė ne tik mo-
kinukų, mokytojų, bet ir tėvelių bei draugų veiduose. 

„Orange” apygardos lietuviškoji mokyklą visada ma-
loniai priima naujus mokinius. Ateinant čia mokėti kalbėti
lietuviškai nėra būtina. Vienintelis reikalavimas – noras mo-
kytis! 

Jei jus domina lietuvių kalba, kultūra ir naujos pažin-
tys, prašome kreiptis į mokyklos direktorę Vilmą Remeikaitę
McDaniel vilmaremeikaite@hotmail.com arba informacijos
ieškoti mokyklos „Facebook” puslapyje: Orange County Lit-
huanian School. Čia laukiami visi 3–14 m. vaikai. 

„Orange” apygardos lietuvių mokyklai linkime daug
sėkmingų ir prasmingų metų.

Grėsmė Baltijos saugumui didėja, kol rusų ir
,,separatistų” jėgos užima vis daugiau teri-
torijos pietryčių Ukrainoje nedeklaruotame

kare. Praėjus metams po Krymo aneksijos su Rusi-
jos karinėmis pajėgomis ir penkiems mėnesiams po
pirmo ,,Minsko ugnies nutrauki-
mo” ir iš karto po antro ,,Minsko ug-
nies nutraukimo” prezidentas Vla-
dimiras Putinas toliau eskaluoja
konfliktą, pasitelkęs tankus, artile-
riją ir priešlėktuvines sistemas,
taip pat siųsdamas Rusijos karius į
Ukrainą, kuri yra taiki kaimynė.

Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė palygina
šias taktikas su tomis, kurias nau-
dojo diktatoriai, kurie užėmė re-
gioną praeityje: ,,Putinas naudoja
pilietybės klausimą kaip pretekstą
užkariauti teritoriją karinėmis prie-
monėmis – tai darė Stalinas ir Hit-
leris.” Mūsų šalies vadovė remia Uk-
rainos siekius integruotis į Europą
ir ragina tarptautinę bendruomenę
apsaugoti Ukrainos suverenumą,
ir mes tai turime daryti.

JAV, Europos Sąjunga ir kitos šalys įvedė eko-
nomines sankcijas, kurios turėjo neigiamos įtakos
Rusijos ekonomikai; tačiau tai nesulaikė Putino
agresijos ir galbūt sustiprino jo motyvus. Mes ne-
galime leisti Rusijai naudotis karine jėga, siekiant
perbraižyti tarptautines sienas, ir laukti, kuo baig-
sis veiksmai Ukrainoje.

Turime imtis veiksmų dabar, siekiant 
išsaugoti Baltijos saugumą ir Lietuvos laisvę.

Strateginė karinė parama iš Vakarų, įskaitant
gynybinius ginklus, sustiprintų Ukrainos veiksmų
sėkmę, ir tai yra geriausias būdas sustabdyti Rusi-
jos karinius veiksmus. Lietuvos, Lenkijos ir Ukrai-

nos vyriausybės neseniai įsteigė bendrą karinę bri-
gadą. JAV ,,Ukraine Freedom Support Act”, kurį pa-
sirašė Prezidentas Barack Obama 2014 metų gruodžio
18 d., įteisina karinę pagalbą, bet nėra priimti
sprendimai dėl svarių asignavimų. Iki šiol JAV yra

siuntusi antklodes, maisto rinkinius, šalmus, ne-
peršaunamas liemenes, bet Ukrainai apsiginti rei-
kalingi ginklai ir žmonių apmokymai.

Užkirskime kelią tolesnei Rusijos vykdomai
okupacijai Ukrainoje ir kitose šalyse.

Istoriškai Lietuva buvo regiono vadovas prie-
šinantis Rusijos agresijai ir skatinant demokratiją
bei laisvę. Yra trys būdai, kaip Jūs galite prisidėti
prie tokių veiksmų dabar:

Prisidėkite prie NVO, kurios teikia labai reika-
lingą pagalbą Ukrainos kariams

Iniciatyva ,,Mėlyna-geltona” yra vykdoma Lie-
tuvos savanorių, vertinančių laisvę, pritariančių Lie-

Šią Vasario 16-tąją švęskime
ir garbinkime laisvę, padėdami Ukrainai

tuvos pagalbai Ukrainai ir užtikrinančių, kad pa-
rama būtų siunčiama tiesiai kariams: http://
www.blue-yellow.lt/

Atminkite, kad net mažos įmokos gali suteikti
nemažai pagalbos – jokia suma nėra per maža, pra-
šome paaukoti šiandien. 

Paskambinkite savo atstovams JAV valdžioje  –
tai yra veiksmingiausias būdas pasiekti norimą re-
zultatą (kontaktinę informaciją rasite http://whois-
myrepresentative. com). Prašykite, kad jie:

• Įgyvendintų ,,Ukraine Freedom Support Act”
(S. 2828 / HR 5859) ir siųstų ginklus Ukrainai, siekiant

sutabdyti Rusijos tolesnę invaziją į kitas šalis;
• Remtų “Crimea Annexation Non-Recogni-

tion Act” (HR 93);
• Reikalautų Ukrainos naikintuvo pilotės

Nadijos Savchenko paleidimo iš Rusijos kalėjimo,
kur ji laikoma nuo 2014 metų liepos  (S. Res. 52 /
H. Res. 50), kaip pritarta antrame ,,Minsko cea-
sefire”.

• Skleiskite informaciją apie neteisėtą inva-
ziją į Ukrainą ir provokacijas regione;

• Stebėkite įvykius Rytų Europoje ir pačioje
Rusijoje bei atkreipkite dėmesį į gaunamos in-
formacijos šaltinį;

• Pasidalinkite savo žiniomis apie įvykius Uk-
rainoje savo bendruomenėje, mokykloje, darbe ir
socialiniuose tinkluose. Mes negalime leisti oku-
puoti Ukrainą. #USAarmUkraine;

• Registruokite peticijas, pavyzdžiui, http:
//wh.gov/i249s

Kovodami už nepriklausomybę lietuviai įro-
dė, kad veikiant apgalvotai ir organizuotai gali-

ma pasiekti labai daug – įrodykime savo galią vėl, pa-
dėdami Ukrainai.

Vis dėlto, jeigu jūs nekovosite už tiesą, kai jūs ga-
lite laimėti lengvai, be kraujo praliejimo, jei nekovo-
site, kai jūsų pergalė bus nesunkiai pasiekiama ir ne
per brangi, gali ateiti akimirka, kai jums teks kovo-
ti labai nepalankiomis sąlygomis, turint labai nedaug
vilties išgyventi. Gali būti net blogiau – jums gali tek-
ti kovoti, kai nėra vilties laimėti, ir tuomet yra geriau
žūti, nei gyventi kaip vergai.

~Winston Churchill, ,,The Gathering Storm”, 1948

Liepa Boberienė 
– JAV LB Krašto valdybos 

vicepirmininkė jaunimo reikalams
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Pasaulio vadovai sveikina Lietuvą 

Prezidentūroje įteiktos Nacionalinės premijos

Ukraina perspėjo – skelbs karo padėtį
Kijevas (ELTA) – Ukrainos prezi-

dentas Petro Porošenka dar kartą pa-
brėžė, kad šalyje bus įvesta karinė pa-
dėtis, jeigu nebus pasiekta taika.

„Per Ukrainos ministrų kabineto
susitikimą, dar prieš vykdamas į Mins-
ką, aš įspėjau, kad nepasiekus taikos,
mums tektų priimti labai sudėtingą, ta-
čiau neišvengiamą sprendimą dėl ka-
rinės padėties įvedimo. Dar kartą pa-
brėžiu – tokiu atveju karinė padėtis bū -
tų paskelbta ne tik Donecke ir Luhans -
ke, bet visoje šalyje”, – patikino P. Po-
rošenka.

Vokietijos užsienio reikalų mi-
nistras Frank-Water Steinmeier įspėjo

apie skaudžias pasekmes Europai, jei
žlugs paliaubos Ukrainoje.

Kalbėdamas Limoje kelionės į Pie-
tų Ameriką metu Vokietijos diploma-
tijos vadovas sakė, kad Europa sumokės
„didžiulę kainą”, jei nebus laikomasi pa-
liaubų, kurios įsigaliojo vasario 15 d. vi-
durnaktį.

Prorusiški separatistai ir  Kije-
vas sutarė dėl ugnies nutraukimo ket-
virtadienį, po įtempto derybų marato-
no Minske tarp Rusijos, Ukrainos, Vo-
kietijos ir Prancūzijos vadovų.

„Raginu visas konflikto šalis elgtis
atsakingai ir vengti bet kokios tolesnės
eskalacijos”, – sakė ministras.

Teroristiniai išpuoliai Kopenhagoje 

Kopenhaga (1 psl.lt) – Šeštadienį,
vasario 14 d., nežinomas vyras auto-
matiniu ginklu suvarpė kavinę „Krudt-
tonden”, kur vyko vieša diskusija „Me-
nas, šventvagystė ir žodžio laisvė”. Joje
dalyvavo ir 68 metų amžiaus švedų ka-
rikatūrininkas Lars Vilks bei Prancū-
zijos ambasadorius Francois Zimeray.
Paleidęs apie 40 šūvių, nežinomasis
paspruko vogtu automobiliu „Volks-
wagen Polo”, kuris vėliau buvo aptiktas
už maždaug 2 kilometrų nuo nusikal-
timo vietos.

Po vidurnakčio šūviai nuaidėjo
prie sinagogos Kristalgadės gatvėje,
kuri yra už maždaug 3 kilometrų nuo
pirmojo išpuolio vietos. Per išpuolius
du žmonės žuvo, o dar penki buvo su-
žeisti.

Dėl incidentų Kopenhagoje su-
griežtintos saugumo priemonės. Gat-
vėse patruliuoja pareigūnai su tarny-

biniais šunimis. Jiems į pagalba atsiųs -
ta specialiosios paskirties dalinių ka-
riškių. Sugriežtinta kontrolė trans-
porto mazguose, užblokuoti visi keliai,
vedantys iš sostinės. Danijos policijos
nuomone, du ginkluotus išpuolius Ko-
penhagoje surengė vienas, nors anks-
čiau manyta, kad užpuolikai buvo du. 

Sekmadienį Kopenhagoje prie No-
reporto metro ir priemiestinių trauki-
nių stoties teisėsaugos institucijų pa-
reigūnai nušovė vyrą, paleidusį į juos
ugnį. Danijos policijos nuomone, tai tik-
riausiai ir buvo du ginkluotus išpuolius
Kopenhagoje surengęs nusikaltėlis. 

Izraelio premjeras Benjamin Ne-
tanyahu paragino Europoje gyvenan-
čius žydus po šaudynių Kopenhagoje
emigruoti į istorinę tėvynę. Naujausiais
duomenimis, auka sinagogoje tapo žydų
bendruomenės narys.

Kanada padės Ukrainai
Ottawa (ELTA) – Kanados gyny-

bos ministras Jason Kenney pareiškė,
kad Kanada suteiks Ukrainai finansi-
nę paramą bei dalinsis palydovų da-
rytomis nuotraukomis.

J. Kenney teigė, kad Kanada ruo-
šia naują finansinės paramos Ukrainai
paketą. Finansinę paramą savo vizito
Ukrainoje metu pažadėjo Kanados
premjeras Stephen Harper.

„Mes taip pat suteiksime Ukrainai
palydovines nuotraukas, tai buvo di-
džiausias Ukrainos prezidento Petro
Porošenka prašymas per jo vizitą Ot-
tawoje rugsėjo mėnesį, – sakė J. Ken-
ney. – Ukrainiečiams labai pravers tai,
kad jie galės sekti Rusijos karių judė-
jimą Ukrainos teritorijoje.”

Nuo tada, kai prasidėjo konfliktas,

Kanada Ukrainai jau nusiuntė nakti-
nio matymo prietaisų, įrangos pritai-
kytos šaltiems orams bei kitokios ne-
letalinės paramos už 66 milijonus Ka-
nados dolerių.

J. Kenney atskleidė, kad svarstoma
ir apie ginklų tiekimą. Šis klausimas
buvo aptartas ir Vokietijos kanclerės
Angela Merkel vizito Ottawoje metu.

„Mes neturime didelių įrangos at-
sargų, kurias galėtume tiekti. Jei būtų
nuspręsta tuo užsiimti, mes pirktu-
mėme ją iš kitų tiekėjų ir siųstume uk-
rainiečiams”, – sakė gynybos minist-
ras.

Pasak J. Kenney, šiuo klausimu
Kanada veiks tik sutarusi su sąjungi-
ninkais ir nesiims vienašališkų spren-
dimų. 

Vilnius (Prezidentūros info) – Va-
sario 15 d. Prezidentūroje Vilniuje įteik-
tos Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos. Praėjusių metų premi-
jų laureatais paskelbti aktoriai Regi-
mantas Adomaitis ir Nelė Savičenko, ra-
šytojas Jakovas Grigorijus Kanovičius,
architektas Rolandas Palekas, fotome-
nininkas Algirdas Šeškus bei rašytojas
ir literatūros kritikas Eimutis Valenti-
nas Sventickas. Premijas laureatams
įteikė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Nacionalinės kultūros ir meno pre-
mijos teikiamos kasmet už reikšmin-

giausius pastarųjų septynerių metų
darbus kultūros ir meno srityje arba už
ilgametį kūrėjo indėlį į kultūrą ir meną.
Kasmet skiriamos ne daugiau kaip še-
šios kultūros ir meno premijos, iš jų ne
daugiau kaip viena premija gali būti ski-
riama už ilgametį kūrėjo indėlį į kultūrą
ir meną. Premija  yra 800 bazinių so-
cialinių išmokų dydžių – šiuo metu tai
sudaro 30 tūkst. 400 eurų. Kultūros ir
meno premijos skiriamos iki gruodžio
15 d., o premijų laureatų diplomai ir
ženklai įteikiami Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos proga. 

Vilnius (alkas.lt) – Vasario 16-
osios  – Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos išvakarėse Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė sulaukė pa-
saulio vadovų sveikinimų.

Šalies vadovę ir visus Lietuvos
žmones pasveikino Jungtinės Kara-
lystės karalienė Elizabeth II, Kana-
dos generalgubernatorius David Johns-
ton, JAV prezidentas Barack Obama,
Vokietijos prezidentas Joachim Gauck,
Airijos, Austrijos, Kinijos, Portugalijos,
Italijos, Indijos, Turkijos ir Singapūro
vadovai, Saudo Arabijos karalius Sal-
man bin Abdulaziz Al Saud ir kiti pa-
saulio vadovai.

Karalienė Elizabeth II, sveikinda-
ma Lietuvos žmones, linkėjo jiems
daug laimės, sėkmės ir gerovės.

JAV prezidentas Barack Obama
pabrėžė, jog Lietuvą ir JAV sieja tvir-
ti draugystės ryšiai ir partnerystė
NATO atremiant sudėtingus saugu-
mo iššūkius.

„Iškovojusi Nepriklausomybę Lie-
tuva sukūrė gyvybingą demokratiją ir
imasi atsakingo vaidmens transatlan-
tinėse bei pasaulinėse institucijose.
Šiandien Lietuva yra svarbi NATO ir
ES narė, svariai gina demokratines ver-
tybes JT Saugumo Taryboje. Jungtinės
Valstijos labai vertina Lietuvos indėlį
ir dar kartą užtikrina savo įsipareigo-
jimą mūsų besitęsiančiai partnerystei.
Tikiuosi ir toliau tęsti artimą mūsų ša-
lių draugystę ir bendradarbiavimą”, –
rašo JAV prezidentas savo sveikinimo
laiške šalies vadovei.

Vokietijos prezidentas Joachim
Gauck pažymėjo, jog Lietuvos ir Vo-
kietijos dvišaliai santykiai bei ben-
dradarbiavimas Europos ir saugumo
politikos srityje yra intensyvūs bei
pagrįsti tarpusavio pasitikėjimu. Vo-
kietijos vadovas palinkėjo Lietuvos
žmonėms geriausios kloties ir laimin-
gos ateities.

Susirūpino pastatų apsauga nuo sprogimų
Vilnius (BNS) – Vyriausybėje su-

daryta darbo grupė, kuri svarstys ga-
limybę įpareigoti visuomeninius pa-
status pritaikyti apsaugai nuo spro-
gimų karo atveju. Pasiūlymus darbo
grupė turi pateikti iki gegužės mėne-
sio.

„Vyriausybės kancleris Alminas
Mačiulis  premjero Algirdo Butkevi-
čiaus pavedimu nurodė Vidaus reika-
lų ministerijai (VRM) sudaryti tarp ins-
titucinę darbo grupę, kuri iki 2015
metų gegužės 1 d. pateiktų pasiūlymus
Vyriausybei dėl valstybės politikos
kolektyvinių apsaugos priemonių val-
dymo srityje ir gyventojų apsaugos to-

bulinimo”, – informavo Vyriausybės
spaudos tarnyba.

Tokie siūlymai atsirado po to, kai
pernai spalį vykusio Vyriausybės pa-
sitarimo metu buvo priimtas proto-
kolinis sprendimas, kad karo Ukrai-
noje kontekste esami ir būsimi stati-
niai turėtų būti labiau pritaikyti civi-
liams gyventojams slėptis nuo pavojų.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbė-
jimo departamento duomenimis, šiuo
metu Lietuvoje yra 1 771 kolektyvinės
apsaugos statinys. Juose karo atveju
galėtų būti saugoma apie 741 tūkst. ša-
lies gyventojų. 

Vilnius (KAM info) – Ka-
riai iš devynių NATO šalių va-
sario 10–13 dienomis dalyvavo
pagrindinėje tarptautinių ka-
rinių pratybų „Kardo kirtis”
(angl. „Saber Strike 2015”) pla-
navimo konferencijoje.

Birželį vienu metu Baltijos
šalyse ir Lenkijoje vyksiančias
pratybas, kuriose dalyvaus Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos, Danijos,
Suomijos, Jungtinių Amerikos
Valstijų, Vokietijos, Prancūzi-
jos, Portugalijos ir Lenkijos
kariai, organizuoja Jungtinių
Amerikos Valstijų Sausumos
pajėgos Europoje (angl. US
Army in Europe, USAREUR).

Pratybos „Kardo kirtis” kasmet
apjungia vis daugiau NATO ir par-

tnerių šalių karių. 2014 metais praty-
bose dalyvavo beveik 5 tūkst. karių iš
dešimties NATO ir partnerių šalių.

Planuojamos pratybos „Kardo kirtis 2015”

Pratybos. Ievos�Budzeikaitės�nuotr.

Kulkų suvarpyta kavinė Kopenhagoje.                                                                                    ELTA�nuotr.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

„Pasaulinio  garso mokslinin-
ką, vieną semiotikos mokslo
kūrėjų, lie tuvių mitologijos

tyrinėtoją, Pary žiaus semiotikos mo-
kyklos pagrindė ją, kalbininką Greimą
pagal savo reikšmę ir nuopelnus mes
galime ly ginti su Čiurlioniu. Jis, kaip
ir Čiur lionis, yra vienas žinomiausių
lietuvių pasaulyje, turintis mokinių ir
pa sekėjų įvairiose šalyse, o jo mokslo
darbai išversti į daugelį kalbų. Daugelį
metų Greimo vardas buvo geriau ži-
nomas užsienyje negu jo gimtojoje
Lietuvoje, ir tik pastaruoju metu tas jo
vardas Lietuvai sugrąžinamas”, – sakė
humanitarinių mokslų daktaras, pro-
fesorius Karolis Rim tautas Kašponis,
neseniai išleidęs knygą „Greimas arti
ir toli”. Šios knygos pristatymo rengi-
niai dabar vyksta įvairiuose Lietuvos
miestuo se.

A. J. Greimas (1917–1992) yra vie-
 nas iš pagrindinių šiuolaikinių mąs ty-
tojų, gretinamas su tokiais moksli-
 ninkais kaip Sigmund Freud, Fried-
 rich Nietsche, Franz Kafka. Semioti ka
yra mokslas apie reikšmes ir pras-
mes – mes nuolat susiduriame su įvai-
riomis reikšmėmis, aplinkinis pa saulis visada ką
nors reiškia. Yra įvairių semiotikos paaiškinimų, bet
vienas iš bendriausių, kad šis mokslas bando ana-
lizuoti žmogiškąją pa tirtį ir siekia sukurti pakan-
kamai tiks lius metodus, kurie leistų aprašy ti reikš-
mių atsiradimą ir suvokimą.

Tarp žymiausių A. J. Greimo leidinių – „Se-
miotika”, „Apie dievus ir žmones”, kartu su Saulium
Žuku pa rašyta „Lietuva Pabaltijy” (Istorijos ir kul-
tūros bruožai), taip pat „Tautos atminties beieškant”
(Lietuvių tautos šaknų ir tikėjimo ieškojimas), už ku-
 rią 1989 m.jam buvo paskirta JAV Lietuvių Ben-
druomenės premija.

„Greimo gyvenimas – tai nuolatinis judėjimas
po pasaulį. Gimęs Ru sijoje, Tuloje, kur jo tėvas mo-
kytojavo lietuvių pabėgėlių mokykloje, netru kus per-
sikraustė su tėvais į Lietuvą, po to buvo Prancūzi-
ja, aštuonerius me tus dėstė Egipte, ketverius – Tur-
 kijoje. Tačiau visų šitų klajonių metu jam svar-
biausia buvo Lietuva, ir jo paskutinis noras buvo am-
žinojo poilsio atgulti Kaune, šalia tėvų. Tai Pran cū-
zijos, pasaulio pilietis, ir labai svarbus lietuvis.
Apie lietuvių kultū rą jis rašė lietuvių kalba, o di-
delius veikalus semiotikos, mitologijos te momis
rašė ir prancūziškai”, – pasa kojo jo gyvenimo ir kū-
rybos tyrinėtojas K. R. Kašponis.  

A. J. Greimo vardas labai svarbus ir Marijam-
polei – čia jis praleido kelerius jaunystės metus, 1931
metais pradėjo mokytis Rygiškių Jono gimnazijoje,
kurią baigė 1934-aisiais. Gar siosios gimnazijos il-
gametis di rek torius Vincas Peckus, kai artėjo šios
mokslo įstaigos 125-osios meti nės, 1989 metais parašė
laišką A. J. Grei mui ir pakvietė atvykti. Moks linin-
kas buvo labai sujaudintas tokio kvietimo, savo at-
sakyme sakė prisimenantis gimnaziją, o taip pat pri-
si minė, kad 1974-aisiais, kai jis lankėsi Lietuvoje ir
norėjo atvykti į Sūduvą, nes Šilavote netoli Liudvi-
navo buvo gimęs jo tėvas, iš Vilniaus jam nebuvo leis-
ta išvažiuoti.  

Išvykęs iš Marijampolės, Vytauto Didžiojo uni-
versitete A. J. Greimas studijavo teisę, ir studijų
metu, pasak K. R. Kašponio, didelę įtaką būsimajam
mokslininkui turėjo garsūs dės ty tojai Vosylius Se-
zemanas, Mykolas Romeris, Vladas Jurgutis. Po
šių stu dijų A. J. Greimas trejiems metams studijuoti
kalbotyrą išvyko į Grenob lio universitetą Prancū-
zijoje ir čia studijuodamas didelį dėmesį skyrė fran-
ko-provansalų kalbos tyrinėji mui. Tai buvo išties eg-
zotiškas lietuvio pasirinkimas, nes ta senąja kalba
dar kalbėjo gal kelios dešimtys tūkstančių gyventojų
Prancūzijoje, Itali joje ir Šveicarijoje.

Grįžęs į Lietuvą, jis atliko karinę tarnybą, gy-
veno Šiauliuose, o 1944 metais pasitraukė į Pran-
cūziją. Bū tent Prancūzijoje jis labiausiai atsi skleidė
kaip mokslininkas, sukūręs teoriją, aprašančią
ženklų sistemų susidarymo ir jų funkcionavimo uni-
versalius principus, tų sistemų ry šius ir sąveiką. Jis

praturtino semiotiką naujomis sąvokomis, vadovavo
Paryžiuje semiolingvistinių tyrimų seminarui, ku-
rio pagrindu susiformavo Paryžiaus semiotikos
mokykla. Savo darbuose semiotinius metodus jis pri-
taikė kalbos ir istorijos, mito, pasakos, literatūros
kūrinio analizei. Mokslininko darbai gerai žinomi
už sienyje, tačiau Lietuvoje apie jį dar žinoma ma-
žai. Būtent tai ir paskatino K. R. Kašponį imtis žy-
gių, kad mokslininkas būtų geriau žinomas. 

„Taip susiklostė likimas, kad 2001 metais Mu-
zikos prasmės kongre se Suomijoje pokalbiuose su
Greimo mokiniais profesoriais Eero Tarasti iš Hel-
sinkio universiteto ir Costin Miereanu iš Sorbonos
universiteto paminėjau, kad esu baigęs Kupiškio
gimnaziją, kurioje mokėsi Greimas ir kurioje mo-
kytojavo mūsų tėvai. Ga vau pasiūlymą paanalizuoti
Greimo gyvenimo periodą Kupiškyje, nes apie jo gy-
venimą palikus Lietuvą užsienio literatūroje gerai
žinoma, o apie vaikystę ir jaunystę Lietuvoje – be-
veik nieko”, – prisiminė nuo 2001 metų A. J. Grei-
mo tyrinėjimams ir jo atminimo įamžinimui pasi-
šventęs profesorius, gerai žinomas kaip va dovėlio
„Solfedžio”, sulaukusio jau 11 leidimų autorius.

Nuo 2007 metų Prienų globos na muose gyve-
nantis 82-ejų metų amžiaus knygos autorius išsau-
gojo puikią atmintį, yra guvus ir energingas. Am-
 žius jam nekliudo nuolat dalyvauti tarptautiniuo-
se kongresuose ir konferencijose įvairiose pasaulio
šalyse bei skaityti ten pranešimus, populiarinant A.
J. Greimą. Prieš dešimtmetį jis parengė A. J. Grei-
mo vaikystę ir jaunystę pristatančią dokumentinę
studiją-parodą, kuri apkeliavo nemažai Lietuvos
miestų, taip pat buvo eksponuota Suomijoje, Pran-
cū zijoje, Maskvoje. Ypatingo susido mė ji mo K. R.
Kašponio pastangos susilaukė 2012 metų spalio
mėnesį Kini joje, Nankino pedagoginiame univer-

Algirdas Julius Greimas sugrąžinamas Lietuvai

Greimų tiltas Prienuose A.�Vaškevičiaus�nuotr.

sitete vykusiame vienuoliktajame pasaulio semio-
tikos kongrese, kur jis skaitė pranešimus „Intelek-
tualiųjų ir estetinių ženklų genezė A. J. Greimo biog-
rafijoje” ir „Melodikos lyginamojo tyrimo tikimy-
binis statistinis metodas”.

„Kinijoje susirinko apie 400 mokslininkų iš
viso pasaulio, buvo ir atskira sekcija ‘A. J. Greimas
ir se mio tika’, kur pabrėžta  didžiulė šio mokslinin-
ko sukurtos teorijos reikš mė, svarba vertimų me-
todologijai ir terminologijai. Man buvo itin džiugu,
kad lietuvių mokslininkas taip vertinamas, o kong-
reso salę papuošė mū sų nusivežtas plakatas, kuria-
me įam žintas Greimų tiltas Prienuose”, – pasakojo
knygos autorius, kurio 11 straipsnių ciklas 2000–2001
metais bu vo spausdinamas ir „Draugo” pusla piuo-
se.

Plakatas kongrese Kinijoje pa puo šė ir 17 stendų
ekspoziciją „Algir do Juliaus Greimo vaikystė”.
Stendo viršuje buvo užrašas anglų kalba „Globalioji
semiotika: tiltas tarp skir tingų civilizacijų”, o sten-
do apa čioje – „Greimų tiltas per Nemuną, Lietuvo-
je”. „Plakato pavadinimas bu vo lyg paties kongreso
simbolis. Juk Algirdas Greimas yra vienas iš semio -
tikos pagrindėjų”, – sakė prof. K. R. Kašponis. 

Tai, kad gražus tiltas per Nemu ną Prienuose
2010 metais pavadintas tėvo ir sūnaus Greimų var-
du, taip pat didelis K. R. Kašponio nuopelnas, nes pa-
sak jo, A. J. Greimas statė proto tiltus tarp žmonių,
tautų, kultūrų ir valstybių, o semiotikos mokslas –
tai tiltas tarp humanitarinių ir gamtos mokslo
šakų. 

Tais pačiais metais Prienuose J. Basanavičiaus
gatvėje prie namo Nr. 12, kuriame gyveno Prienų bur-
mis tro Juliaus Greimo šeima, atostogoms atva-
žiuodavo Algirdas Julius Greimas, atidengta atmi-
nimo lenta. Užrašas skelbia: „Šiame name gyve no
Prienų burmistras (1934–1940) mokytojas, tremtinys
Julius Greimas (1882–1942). Juliaus Greimo sūnus žy-
mus lietuvių ir prancūzų moksli ninkas: kalbininkas,
semiotikas, mi to logas Algirdas Julius Greimas
(1917–1992)”.  

Istoriniai dokumentai liudija, kad A. J. Greimo
tėvas Julius Grei mas nuo 1934 m. pabaigos iki 1940
m. buvo Prienų burmistras, jo iniciatyva ir buvo pa-
statytas šis tiltas, atlikta daugybė kitų svarbių dar-
bų: tvarkomos gatvės, miesto centras, jis rūpi nosi
Prienų žmonių gerove, švietimu ir kultūra, buvo Lie-
tuvos tautininkų sąjungos Prienų apylinkės pirmi-
nin kas, apdovanotas IV laipsnio Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino or di nu, Šaulių žvaigždės or-
dinu, II laipsnio Trijų liepsnų ordinu, sidabro me-
daliu „Už ryžtingumą”.

Už tai, ką gero žmonėms ir savo šaliai padarė Ju-
lius Greimas, sovietų valdžia jį 1941 m. birželio 16 d.
suėmė ir išvežė į Rešiotų lagerį Krasno jars ko kraš-
te. Sovietų valdžia  jam nega lėjo dovanoti, kad jis
buvo Lietuvos tautininkų sąjungos Prienų apylin kės
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ViDAUS LiGOS 

AKiŲ LiGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,�IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAnTŲ GYDYTOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTė

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
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Chicago, IL 60638
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KELIOnĖ Į ALGIRDO LAnDSBERGIO KELIOnĘ
Nauja knyga apie rašytoją Algirdą Landsbergį

Ją galite nusipirkti
,,Drauge” 

Algirdas Landsbergis (1924–
2004) – žymus išeivijos rašytojas,
dramaturgas, literatūros kritikas,
humanitarinių mokslų profeso-
rius, romano ,,Kelionė” ir dramos
,,Penki stulpai turgaus aikštėje”
autorius. 

Šiais�metais� leidykla� ,,Nau-
jasis�lankas”�Kaune�išleido�knygą
apie� Algirdą� Landsbergį� –� ,,Ar-
chyvai�–�Kelionė�į�Algirdo�Lands-
bergio�kelionę”.���Knygos�autorė�–
Virginija�Babonaitė-Paplauskienė.
Knygą�galite�įsigyti�,,Draugo”�knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pri-
dėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., per -siun   timas paštu – 5 dol.)  Teirauki-
tės tel.  773-585-9500.  

Knyga�apžvelgia�Algirdo�Landsbergio�gyvenimą�Lietuvoje,�Vokietijoje�ir�Ame-
rikoje�ir�jo�plačiašakį�literatūrinį�ir�dramaturginį�palikimą.��Knyga�gausiai�iliustruo-
ta�nuotraukomis,�laiškų,�rankraščių�tekstais,�Landsbergio�dramų�pastatymų�vaizdais.
Daug�medžiagos�paimta�iš�Maironio�lietuvių�literatūros�muziejuje�saugomo�Algir-
do�Landsbergio�archyvinio�rinkinio.�

Knyga�skiriama�Algirdo�Landsbergio�ir�jo�žmonos�atminimui.��2014�metais�su-
kanka�90�metų�nuo�Algirdo�Landsbergio�gimimo�ir�60�metų�nuo�jo�romano�,,Kelionė”
išleidimo.���Literatūros�mylėtojams�puiki�proga�prisiminti�svarbų�lietuvių�išeivijos
rašytoją.��

pirmininkas, apdovanotas aukštais
apdovanojimais. Lageryje ištvėrė vos
pusę metų, mirė 1942 m. sausio 23 d.,
simboliškai palaidotas Petrašiūnų ka-

pinėse Kaune. Jo žmona Konstan cija
Mickevičiūtė-Greimienė buvo kalinta
Jabogano lageryje, Altajaus krašte, iš
kur pabėgo į Lietuvą, bet buvo suim-
ta ir vėl išvežta į Jaboganą. Į Lietuvą
ji grįžo 1954 m. ir 1956-aisiais mirė, pa-
laidota šiame šeimos ka pe Petrašiū-
nuose.

Prienuose vasaromis, atostogų ir
švenčių metu gyveno Vytauto Didžio-
 jo universiteto Kaune ir vėliau Gre nob-
lio universiteto Prancūzijoje studentas
Algirdas Julius Greimas. Stu dento
pasivaikščiojimai su tėvu Prie nų gi-
riose jam įsiminė visam gy ve nimui.
Kai viename interviu A. J. Grei mo
buvo paklausta, kokie gy venimo iš
Lietuvos prisiminimai jam giliausiai
įsirėžę į atmintį, jis atsakė: „...Prisi-
mena krūmais apaugę Šešu pės kran-
tai, pasivaikščiojimai su tėvu Prienų
giriose”. Paryžiaus dienraščiui „Le
Quotidien de Paris” A. J. Greimas tei-
gė: „Mano intelektualinis kelias iš da-
lies paaiškinamas mano kilme ir tais
įvykiais, kuriems atsi vėrė mano jau-
nystės Lietuva; būti se miotiku – tai kel-
ti prasmės klausi mą”.

Kartu su K. R. Kašponiu jo inicia -
tyvas įgyvendinantis docentas Ro mal-
das Misiukevičius teigia, kad tai  pir-
mas atvejis Europoje, kai moksli ninko
vardas suteikiamas tiltui. „Greimo
sugrąžinimas Lietuvai mū sų, moksli-
ninkų, grupėje vyksta la bai aktyviai.
Ir toliau bus daromi visi žygiai, kad
Greimas sugrįžtų, nes mes manome,
jog A. J. Greimas nie kuo nenusileidžia
Čiurlioniui, o jo, kaip mokslininko, pa-
siekimai pasau lyje yra Lietuvai di-
džiausia garbė. Mes ir ypač ateities
kartos turi tai suprasti” , – teigė jis.

„Svarbu tai, kad Algirdas J. Grei-
 mas yra vienas iš šimto iškiliausių
tūkstantmečio lietuvių, pažymėtų pa-
 minkle Vienybės medis Vilniuje, kaip
ir Kęstutis ir Antanas Maceina, ku-
 riems paminklai – iškilios skulptūros
– jau yra anksčiau pastatyti Prie-
 nuose. Dabar mano mintyse ir pla nuo-
se – antroji knyga, kurioje būtų tęsia-
mas pasakojimas apie A. J. Grei mo jau-
nystę Lietuvoje”, – sakė profesorius K.
R. Kašponis.

Profesoriaus knyga apie garsųjį moksli-
nin ką.

Agnė Giedraitytė ir Genė Razumienė Jono�Kuprio�nuotraukos

Audrė Budrytė-Nakienė, Agnė Giedraitytė, Suzanne Petri, LR gen. konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas, Genė Razumienė ir Agnė Vertelkaitė po pasirodymo Poetry
Foundation surengtame tarptautiniame Meilės poezijos vakare.

K. R. Kašponis rašo antrąją kny gą apie A.
J. Greimo jaunystės metus Lietuvoje

Lietuviškos meilės eilės pasklido
Čikagos didmiestyje

Vasario 14-ąją, Valentino dienos
vakarą, Čikagos Poetry Foun-
dation suruošė meilės eilių va-

karą, pavadintą ,,Meile, kokia kalba
kalbi?” Sausakimšoje salėje čikagie-
čiai  poezijos gerbėjai skaitė eiles vo-
kiečių, italų, ispanų, prancūzų ir lie-
tuvių kalbomis. Lietuvių pasirody-
mas ypač patraukė žiūrovų dėmesį. Ak-
torė Audrė Budrytė paskaitė Vytauto
Mačernio eiles, o jaunoji dainininkė
Agnė Giedraitytė, palydima Genės Ra-
zumienės kanklių skambesio, padai-
navo kelias liaudies dainas. Lietuvių
pasirodymą suorganizavo Lietuvos
Respublikos generalinis konsulatas
Čikagoje.

Poetry Foundation leidžia presti-
žinį ,,Poetry” žurnalą, kuriame spaus-
dinami rinktiniai pasaulio poetų kū-
riniai. Šis fondas, kadaise vos galą su
galu suvedantis, tapo žinomas visame
pasaulyje, kai 2003 m. netikėtai iš ,,Eli
Lilly” vaistų kompanijos palikuonės
Ruth Lilly paveldėjo 200 milijonų do-
lerių palikimą. Dalis Lilly palikto tur-
to buvo panaudota Poezijos centro Či-
kagos mieste, Superior gatvėje, įkūri-
mui. Centre veikia poezijos biblioteka,
įrengti skaitymo kambariai, vyksta
pamokos jaunimui, čia įsikūrusi ir
,,Poetry” žurnalo redakcija. Šiame
centre ir vyko Meilės eilų vakaras.

,,Draugo” info
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Kunigas, visada ir visur buvęs 
su žmonėmis, tarp žmonių

Kun. Algimantas Keina

PROF. ONA VOVERIENĖ

2014m. sausio 17 dieną Vilniuje Šv. Petro ir Po-
vilo bažnyčioje ir sau sio 18 dieną Kauno

Šv. Mykolo (bene diktinių) bažnyčioje buvo gražiai
pa minėtos šviesuolio, Lietuvos patrioto, kovotojo už
Lietuvos laisvę ir teisin gu mą kunigo Algimanto Kei-
nos ant ro sios mirties metinės. Dar taip neseniai
džiaugėmės jo 75-erių gimimo me tinių ir 50-ties metų
kunigystės jubi liejais. Du kartus šiomis progomis
šv. Mišias Aušros Vartų bažnyčioje Švč. Mergelės Ma-
rijos koplyčioje jos garbei ir visiems geros valios Lie-
tuvos žmonėms aukojo pats jubiliatas. Švč. Merge-
lės Marijos koplyčia tomis die nomis pražydo šimtais
gražiausių Lie tuvoje gėlių žiedais. Juos kun. Al gi-
mantas Keina padovanojo Švč. Mer ge-
lei Marijai. Išklausę jo dvasingų pa-
mokslų iš Bažnyčios visi išėjome pa-
kylėti, nuramin ti, tarsi ryškų žibu rė-
 lį pamatę dabartinės Lietuvos politi-
niame ir ekonominiame tamsos tu ne-
lyje. Vėl atgimė Viltis, kad turėdami
svarbiausia – mūsų valstybės ne pri-
klausomybę, atkursime savo vals ty bę
dorovingą ir klestinčią. Tik rei kia lai-
ko, ištvermės ir kantrybės.

Algimantas Keina gimė 1937 m. va-
 sario 21 d. Moliakalnyje, Dau gėliškio
valsčiuje, giliai tikinčioje Mar celės ir
Vytauto Keinų šeimoje. Šeima nebuvo
turtinga. Turėjo tik 3,5 ha žemės. Ta-
čiau buvo darbšti, vertė si nedejuoda-
ma ir orumo jausmą skie pijo savo vai-
kams. Šeimoje jų bu vo septyni. Visus
vaikus tėvai,  ypač mama pratino nuo
mažens  prie dar bo:  jie ganė gyvulius,
vėliau dirbo vi sus ūkio darbus, paau-
gusieji tėvui pa dėdavo namus aprū-
pinti malkomis ir šienu gyvulius. Visi
vaikai išaugo darbštūs ir pareigingi.

Mama kiekvieną sekmadienį vai-
 kus vesdavosi į Naujojo Daugėliškio

Minint kunigo, Tautos šviesuolio
Algimanto Keinos  antrąsias
mirties metines   

bažnyčią, kur šv. Mišias aukodavo kun. Julijonas Ste-
ponavičius. Prieš šv. Mišias mama liepdavo vaikams
at si pra šyti tėvelio ir vienas kito, jeigu tar pusavyje
buvo susipykę. Ilgais ru dens vakarais tėvas su savo
broliu na muose giedodavo rožinį. Kartais Kei nų gry-
čios gale vykdavo pamaldos. Kaime buvo vos 9 ūki-
ninkai, ir visi jie ateidavo į šv. Mišias. Paaugęs Al-
gi mantas patarnaudavo šv. Mišioms, iš pradžių na-
muose, o vėliau jau ir Nau jojo Daugėliškio bažny-
čioje. Mama juo didžiavosi. Ir, matyt, kaip ir visos to
meto Lietuvos motinos, svajojo, kad jos jaunėlis ku-
nigėliu taptų.

Algimantas mokėsi Ignalinos vi durinėje mo-
kykloje. Niekada nebuvo nei pionierius, nei kom-
jaunuolis. Gy veno tėvų dvasia: jie buvo pamaldūs,
darbštūs ir pareigingi.

Baigęs vidurinę mokyklą Algi man tas Keina
įstojo į kunigų seminariją. Iš jos buvo paimtas į oku-
paci nę kariuomenę; čia ištarnavo pustre čių metų. Jis
buvo paskirtas į kariuo menės dalinį prie Juodosios
jūros ir dirbo dalinio medicinos sanitaru. Ka riuome-
nėje Algimantas Keina sutiko ir kitą kunigą iš Lie-
tuvos,  arkivysku pą metropolitą Sigitą Tamkevičių.
Jis Algimantą išmokė fotografuoti fotoaparatu „Ze-
nit” ir nuotraukas iš ryš kin ti, ir jas padaryti. Vėliau
Algimanto Keinos fotografavimo aistra peraugo į fil-
mavimą, dalyvauja įvairiausiuose tautiniuose ir
valstybiniuose ren gi niuose. Visur jį matydavau su
fotoaparatu, vėliau ir su filmavimo kame ra. Turi nu-
filmavęs daugybę rengi nių, tarp jų  – ir apie dr. Joną
Basana vičių, Vincą Kudirką, vysk. Julijoną Stepo-
navičių, kardinolą Vincentą Slad kevičių, Vilties
Prezidentą Stasį Lozoraitį, Lietuvos partizanus,
ku riuos kunigas vadina mūsų stiprybe ir šviesa. Jo
nufilmuotų renginių archyvas dabar jau tapo neį-
kainojama vertybe, liudijančia mūsų tautos dabar-
tinio dvasinio pakrikimo ir nuopolių istoriją, labai
reikalingą tam, kad ga lėtume atsikelti, išsivaduoti,
išlipti iš to mūsų dvasią ryjančio liūno. Deja, tenka
tik apgailestauti, kad ne visi supranta, kokią vertybę
sukūrė ir iš sau gojo Tautos istorijai jų eilinis ku ni-
gas, Lietuvos pilietis patriotas Algi mantas Keina.

Grįžęs iš kariuomenės Algiman tas Keina baigė
studijas Kunigų se mi narijoje. 1962-ųjų balandžio 18-
ąją Kauno Arkikatedroje drauge su devyniais kur-
so draugais (taip pat ir Si gitu Tamkevičiumi) bu vo
įšventinti į kunigus (Jubiliejų pasitikęs kunigas
neabejingas ir valstybės reikalams – XXI amžius, 2012
m. gegužės 4 d., p. 3) Pir masis jo paskyrimas buvo į
Naująją Vilnią. Ten dirbo vikaru aštuonis mė ne sius.
Kaip ir visiems prade dan tie siems dirbti, taip ir kun.
Algi man tui Keinai labai svarbus buvo pirmasis jo
praktikos vadovas. Jam pasise kė. Visam gyvenimui
įkvepiančiu pa vyz džiu jam liko Naujosios Vil nios
klebonas Vladas Gimžauskas. „Tai buvo giliai ti-
kintis, tėviškos sielos ir pastoraciniam darbui išti-

kimai atsidavęs, be galo kuklus ir jokių tur tų netu-
rėjęs kunigas”, – taip savo pirmąjį vadovą charak-
terizavo kun. Al gimantas Keina, švenčiantis savo ku-
 nigystės penkių dešimtmečių jubilie jų. Vėliau me-
tus ir kelis mėnesius dir bo Reškutėnuose  (Švenčio-
nių  raj.). Čia buvo nutvertas „nusikaltimo vietoje”,
pagal to meto okupaci nio režimo „činovnikų” verti -
nimą, – rengiant vaikus Sutvirtinimo sakramentui.
Bu vo išsiųstas į Paringio pa rapiją, esančią už Dau-
gėliškio, netoli Melagėnų.  Kun. A. Keina 23 metus iš
jo 50 kunigystės metų dirbo Valkinin kų parapijoje.
Iš ten – patys šviesiau si kunigo prisiminimai. Suta-
rė su pa rapijiečiais, gražiai suremontavo Val kininkų
bažnyčią, parapijiečiai ir net pats kolūkio pirmi-
ninkas Vytautas Ryškus mielai jam padėdavo, su jais
kunigas nuoširdžiai pasišnekėdavo. Tai erzino sau-
gumiečius. Jie kas sa vai tę kviesdavosi kunigą į sau-
gumą, mėgino užverbuoti. Jei kas – tuojau pat da-
rydavo pas kunigą kratas.

Kai kun. Sigitas Tamkevičius pra dėjo leisti
„Lietuvos Katalikų Baž nyčios kroniką”, Algimantas
Keina tapo vienu iš „Kronikos” autoriumi ir žinių pa-
teikėjų. 1980 m. kun. Algi mantas Keina įsijungė į Ti-
kinčiųjų tei sėms ginti Katalikų komitetą, pa reigingai
jame dirbo. Suėmus mons. Alfonsą Svarinską KGB
darė kratas ir pas kunigą, dabar Panevėžio vys ku pą
Joną Kaunecką, ir pas Algiman tą Keiną. 1982 m. kovo
11 d. kun. Algi mantas Keina ir Šeduvos klebonas Bro-
 nislovas Antanaitis Šv. Mikalo jaus pilnutėlėje žmo-
nių bažnyčioje pa  sakė turiningus ir keliančius dva-
 sią pamokslus už blaivybę, su šū kiu „Blaivi tauta –
laisva tauta” Dzūkijo je kun. A. Keina irgi skatino
įkurti Blaivystės sąjūdžio skyrių, rėmė jo veiklą. 1989
m. spalio 23–24 dienomis kartu su Blaivystės sąjūdžio
tuometiniu vadovu Juozu Kančiu pirminin kavo I
Blaivystės sąjūdžio suvažiavi mui.

1991 m. Sausio tragiškomis die no mis kun. Algi-
mantas Keina kartu su kun. Robertu Grigu buvo su
Lietu vos parlamento gynėjais; per Parla mento lan-
gą kvietė visus laisvės gy nėjus, apsupusius Seimą,
maldai (Bro nius Vertelka. Nuo Moliakiemio iki Uliū-
nų – XXI amžius. – 2007 m., vasario 23 d., p. 5).

Tada pirmą kartą ir aš pamačiau kun. A. Keiną:
da lyvavau jo aukoja mose šv. Mišiose prie Televizijos
bokš to naktį. Jo pasakytas pamokslas apie žuvusiųjų
kraujo auką  Tėvynės laisvei buvo sukrečiantis, o kar-
tu ir keliantis.

Tais pat metais kun. Algimantas Keina grįžo į
Vilnių. Buvo paskirtas klebonu Žvėryno Švč. Mer-
gelės Ma rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje. 1994
m. kun. A. Keina buvo iškeltas į Kauną, Karmelitų
bažnyčią. Jau pa žinusi kunigą prie Televizijos bokš-
to, nuvažiuodavau į Kauną dalyvauti jo aukojamose
šv. Mišiose ir paklau syti jo pamokslų. Man tai buvo
nauja, įdo mu. Po kelerių metų kun. A. Keina bu vo iš-
keltas į Kavarską (Anykščių raj.), vėliau šešerius me-
tus dirbo Uliūnų parapijoje, netoli Panevėžio,  savo
jubiliejinius metus – ir gimimo, ir kunigystės  suti-
ko Vilniuje. Aukojo šv. Mišias Aušros Vartų bažny-
čio je Švč. Mergelei Marijai ir geros valios žmo-
nėms bei Šv. Petro ir Povilo baž nyčioje.

Kunigas Algimantas Keina  buvo mons. prel. Al-
fonso Svarinsko ištikimas bendražygis. Abu kunigai
– retos, likimo užgrūdintos ir suformuotos istorinės
Asmenybės, niekada nebijojusios „eiti prieš srovę”
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Elena Norkus, gyvenanti Waterbury, CT, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už su -
teiktą finansinę paramą.

Aldona Prapuolenytė, gyvenanti Putnam, CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lie tuvišką spausdintą žodį.

Marie Mikonis, gyvenanti Richmond Hts, OH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuošir džiausius padė-
kos žodžius skiriame Jums.

Marija Vaitkus, gyvenanti Belleville, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Vaitiekus Kazlauskas, gyvenantis Hamilton ON, Canada, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. Ačiū, kad mus
skaitote, ačiū kad dosniai remiate.

Jean D. Daubėnas, gyvenanti Paradise Valley, AZ, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Martin Karsas, gyvenantis Scottsdale, AZ, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame
už suteiktą finansinę paramą.

Ilgametei ir nuoširdžiai Lietuvių tautodailės puo-
 se lėtojai

A † A
GENOVAITEI MACIŪNIENEI

iškeliavus į Gerojo Dievo namus, jos sūnums – VYTUI
ir ALGIUI, jų šeimoms ir visai giminei reiškiame gi -
liau sią užuojautą.

Su didžiu liūdesiu

Aldona Rastenytė-Page
Lietuvių Tautodailės institutas

Filadelfijos skyrius

ir stovėjusios Tautos sargyboje, kur
Die vas įsakė jiems stovėti – ten, kur rei-
kalingiausia, ir kur išstovėti gali tik
pats stipriausias. Sovietinės okupaci-
jos metais abu kunigai stovėjo Bažny-
čios ir tikinčiųjų sąžinės lais vės sar-
gyboje, kovojo prieš komunizmo pa-
vergto Tautos proto vergiją. Dabar,
kai Lietuvoje Bažnyčia jau lais va ir visi
Lietuvos tikintieji turi teisę, kaip rašė
Vincas Kudirka, „rū tos šakelę įsidėję
į maldaknygę” laisvai išpažinti tikėji-
mą ir laisvai lan kyti Bažnyčią, Tautai
ir Bažnyčiai iš kilo nauji pavojai. Tų pa-
vojų akivaizdoje ir mons. A. Svarins-
kas, ir jo bendražygis Algimantas Kei-
na tapo tik rais Riteriais, kovotojais
prieš Lietu vos naikinimą nedorovin-
gumu, me lu, girtuoklyste, tautišku-
mo ir šei mos griovimu bei kitomis ne-
dorybė mis, tarp jų ir moraliniu relia-
tyvizmu.

Kun. Algimantui Keinai tikėjimas
ir patriotizmas, kaip ir jo bendražygiui
mons. Alfonsui Svarinskui, buvo ne-
atsiejama visuma. Jam bran gūs buvo
vyskupo Motiejaus Valan čiaus, prela-
to Juozo Tumo-Vaižganto, Mykolo Kru-
pavičiaus, dr. Vinco Ku dir kos, dr. Jono
Basanavičiaus, vysk. Antano Bara-
nausko, daugelio „aušri ninkų” ir „var-
pininkų” vardai, nie ka da neatsisaky-
davo dalyvauti tautiniuose patrioti-
niuose renginiuose, žuvusiųjų Lietuvos
partizanų paminklų šventinimuose ir
politinių ka li nių laidotuvėse; jo auko-
jamos šv. Mi šios, kaip ir mons. Alfon-
so Svarinsko, visuomet buvo baigia-
mos Lietuvos himnu. Kun. Algimantas
Keina buvo plačios erudicijos inteli-
gentas. Jo pa mokslai buvo dvasingi, pa-
mokantys, keliantys. Kunigas Algi-
mantas Keina savo paskutiniųjų metų

pamoksluose visuomet skelbė Viltį.
Jis sakė, kad svarbiausią vertybę –
mūsų Valsty bės nepriklausomybę mes
turime. Prikelsime ir žmogaus dvasią,
jeigu Tauta atras savyje jėgų ir valios
išsivaduoti iš pavergto proto vergijos,
su grįžti prie Dievo, atgaivinti savo
am žinąsias tautines vertybes – tikėji-
mą, lietuvybę, šeimą, tautos papro-
čius ir tradicijas, tautinę kultūrą.

Tokiu pat tikėjimu persunkta ir so-
ciologo tautotyrininko akademiko Ro-
mualdo Grigo mintis: „Pro Tau tos... nu-
vertinimą, pro keistą, nesu pran tamu
egoizmu kvėpuojantį kosmopolitizmą,
pro dangoraižių džiungles, pro laisve
apsvaigusios rinkos ir finansinio ka-
pitalo uždėtų grandinių džergesį, pro
interneto ir amoralumo laisvamanybę,
pro nežinia kur ir dėl ko skubėjimą,
pro paties žmogaus at si laisvinimą nuo
prigimtinės kultū ros – kalasi ir į sau-
lę kyla gležni už gimstančios (gal atsi-
naujinančios) ci vilizacijos daigai. Juos
saugo ir laimina visi, kuriems gyve-
nimo prasmė ir pašaukimas yra ne
daiktų ir ne juslių raizgalynės, bet
dvasinės vertybės, žmogaus elgsenos
taurinimo išsaugojimas ir tąsa. (Akad.
Romualdas Gri gas. Buvimo prasmė ir
jos ieškojimas – Tautotyros metraštis. I.
– V., 2011. – P. 7). Prie to atgimstančios
lie tuviškos katalikiškos civilizacijos
lopšio – sto vi ir Lietuvos šviesiausi ku-
nigai, tarp jų ir kunigas Algimantas
Keina, nepabūgę tarti Tiesos žodį, ri-
zikuodami prarasti daug ką.

Kunigo Algimanto Keinos palai-
 kus priglaudė gimtoji jo tėviškės Dau-
 gėliškio žemė. Ilsėkis ramybėje, bran-
gus mūsų sielų Ganytojau, pali kęs šio-
je Žemėje, Tautoje ir visų mū sų gyve-
nime ryškų šviesos pėdsaką!

A † A
GENOVAITEI MACIŪNIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame sū -
nų – Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Tarybos
narį VYTĄ MACIŪNĄ, taip pat velionės šeimą bei
arti muo sius.

LTSC taryba, valdyba ir darbuotojai

DR. VIKTORAS STANKUS

Nasvyčių giminė plati, skaitlin-
ga, kaip kokia gentis, tiek Ame-
rikoje, tiek  Lietuvoje. Vedybo -

mis ji giminiuojasi su prezidentu An-
tanu Smetona, – jo sūnaus Juliaus
žmo na yra Birutė Nasvytytė. Joje daug
inžinierių, architektų, išradėjų, mo-
kytojų, verslininkų, akademikų  ir
mu zikų. Tai giminė, kuri puoselėja
meilę Lietuvai, dirba dėl jos ir dėl jos
kultūros. Vienas iš jos – Donatas Nas-
vytis, kurį išlydėjome į amžinybę sau-
sio 28-ąją. 

D. Nasvytis gimė Lietuvoje 1923
me tais, studijavo muzikos mokslus.
Buvo priverstas kartu su tėvais ir bro-
liu Mindaugu apleisti Lietuvą sovie-
tams ją okupavus. Muzikos studijas
tęsė Vokietijoje. Atvykęs į Ameriką
1955 m. vedė Rimutę (Rimgailę) Jo-
naitytę, išugdė gražią šeimą: dukra
Aud ra, žentas Arūnas Bielinis, vai-
kai tė Audrelė Bielinytė; dukra Rūta,
žentas Mike LaFranco, vaikaitis Nico.

1964 m. Donatas Nasvytis baigė
Western Reserve universitetą  Cleve-
lan de, įsigydamas muzikos specialisto
diplomą. Conneaut, Ohio, mokytojavo
21 m., buvo instrumentinės muzikos
mokytojas ir orkestro direktorius. Iš-
ėjęs į pensiją 1985 m. grįžo į Clevelan-
dą ir 28-erius metus pašventė savano-
riškam darbui – vargonavo šeštadienio
Mišiose Dievo Motinos parapijoje, vė-
liau vyskupo pervadintoje į Šv. Kazi-
miero. 1994 m. jisai įtikino parapiją įsi-
gyti vargonus su kompiuterine  MIDI
įranga ir prieš Mišias atlikdavo savo

sukurtą muziką. Išleido tos muzikos
kompaktines plokšteles, CD.

Atsisveikinimo žodžiais Jakubs
laidotuvių namuose Donatą Nasvytį
palydėjo LR garbės konsulė Ingrida
Bublienė, Clevelando LB pirmininkas
Algis Gudėnas, giminaitė Ingrida Nas-
vytytė, o giminaitė ir Baltiečių komi-
teto pirmininkė Milyta Nasvytienė
bei vaikaitė Audra Bielinytė paskaitė
Velioniui dedikuotų eilėraščių. 

Atsisveikinimo Mišias Šv. Kazi-
miero parapijos bažnyčioje atnašavo
klebonas kun. Juozas Bacevičius, pui-
kia lietuvių kalba apibūdinęs 91-erius
prasmingo Donato gyvenimo metus;
skaitinius skaitė giminaitės Ingrida ir
Audrelė. 

Donatas liks šviesuliu šeimos, gi-
minės, bičiulių ir visos Clevelando
lietuvių ir ne tik lietuvių bendruome-
nės atmintyje.

Atsisveikinome su 
Donatu Nasvyčiu

Donatas Nasvytis

A † A
ANTANAS LUNECKAS

Mirė 2015 m. vasario 13 d.
Gimė 1922 m. vasario 27 d.
Nuliūdę liko: duktė Daiva Bulicz su vyru Tytus; duktė Gina

Cabal, jos vaikai Aleksandras ir Andrius; sūnus Algis su žmona
Ina, jų vaikai Gina ir Antanas; pusseserė Ina Kasienė, draugai ir
pažįstami.

Laidotuvės privačios.

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų
sąjunga (ALIAS) organizuoja slidinėjimo iš-
vyką. Kviečiame visus žiemos sporto mėgė-
jus vasario  22 d.,  sekmadienį, atvykti į Al-
pine Valley, WI. Keltai veikia nuo 9 val. r. iki
5:30 val. p. p.  ir nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Jei nesusitiksime trąsose, pasimatysime 1
val. p. p. antro aukšto kavinėje! Daugiau in-
formacijos tel. 773-450-4180.

� Vasario 28 d. 6 val. v. Jaunimo centro di-
džiojoje salėje vyks Čikagos lituanistinės mo-
kyklos lėšų telkimo vakaras-žaidimas ,,Protų
kovos”. Užkandžiai, mokamas baras, ,,tylu-
sis” aukcionas. Kaina – 25 dol. Dėl bilietų
kreipkitės į tėvų komiteto pirm. Antaną tel.
773-369-8323.

� Kovo 13 d. 7 val. v. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje (6500 South Pulaski Road,
Chicago, IL, 60629), atnaujintame Audiovi-

sual kambaryje bus rodomas lietuvių kalba
sukurtas filmas ,,Lietuvių Charta”. Į klausi-
mus lietuvių ir anglų kalba atsakys prof. An-
tanas Adomėnas. Bus vaišės.

� Kviečiame į  choro „Dainava” koncertą
„Iš arti ir iš toli”, kuris vyks kovo 15 d., 3 val.
p. p. College of DuPage McAninch Arts Cen-
ter (425 Fawell Blvd., Glen Ellyn, IL 60137).
Bilietai: 30 dol. iš anksto, 35 dol. koncerto
dieną, 15 dol. jaunimui iki 17 m. (vaikams
iki 9 metų nerekomenduojama). Bilietus jau
galima įsigyti kavinėje „Old Vilnius”, Pasau-
lio lietuvių centro raštinėje, Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijoje,  Šv. Antano (Cicero),  Šv.
Mergelės Marijos Gimimo (Marquette Park)
bažnyčiose ir „Tėviškės” (Western Springs)
parapijoje (po šv. Mišių), per Kaziuko mugę
Lemonte, taip pat tinklalapyje:  www. dai-
nava.us. Daugiau informacijos:  info@dai-
nava.us.

Lietuvių Fondas priima paraiškas 
2015 m. projektų paramai gauti

Išsamesnę�informaciją�apie�Lietuvių�Fondo�paramos�skyrimo�pirmumą,�apriboji-
mus,� svarstymo� ir� patvirtinimo� eigą,� reikalingus� dokumentus� ir� elektroninę
paraišką�rasite�LF�tinklalapyje 

www.lietuviufondas.org 
Registruotis�ir�pildyti�elektroninę�paraišką�galite�iki�2015 m. balandžio 15 d.   

Sekmadienį Taline Vasario 16-osios susirinkę atšvęsti Estijos Lietuvių Bendruome-
nės nariai perduoda savo šiltus linkėjimus ,,Draugo” skaitytojams. Viduryje, su vė-
liavėlėmis – Bendruomenės pirmininkė Cecilija Rasa Unt.                   Estijos�LB�nuotr.


